
    Tuse April 2011. 

 

Referat af ordinær generalforsamling på Svebølle skole den 14. april. 

 

Der var mødt 22 medlemmer. 

Anders Hjorth-Jørgensen blev valgt til dirigent. 

 

Formandens beretning 2010: 

2010 var et af foreningens små år.  

Ud over medlemsmøderne og generalforsamlingen, som ikke bød på meget nyt, var Samlerklubben 

indbudt til at deltage i et arrangement på Tømmerup Fri- og Efterskole, og en håndfuld af klubbens 

medlemmer sagde ja til invitationen; på skolen præsenterede de deres samlinger og havde en god 

aften, hvor de bla. blev godt beværtet. 

I november arrangerede klubben en tur til kræmmermarkedet i Bella-Centret. En lille snes 

medlemmer tog af sted og kunne snildt få hele dagen til at gå i de godt fyldte lokaler. Leif tog sig af 

kørslen med godt humør, skønt han bagefter måtte tilbage til Roskilde for at rengøre og aflevere 

bussen. 

Og ellers stod efteråret i planlægningens tegn, da vores udstilling, som i år afholdtes i 

Svebøllehallen, skulle tilrettelægges. Mere om det kommer under eventuelt. Også i 2010 holdt vi 

åbent hus, hvor en håndfuld forhåbentlig nye medlemmer dukkede op. Jeg vil gerne her byde 

velkommen til de, der er hængt ved ind i det nye år. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Kassereren fremlagde regnskabet som viste et underskud på 1797 kr. for 2010. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Valg af bestyrelse: Asger og Leif genvalgt. 

Sonja nyvalgt. 

Lona valgt som suppleant. 

 

Under evt. blev der lavet en præsentation af de medlemmer som var til stede. 

Der blev foretaget en evaluering af udstillingen i feb. mdr 2011. 

Det blev foreslået at vi kunne deltage i en byttemesse på Nyvang. 

Bestyrelsen undersøger det nærmere. 

 

Mødedatoer for 2012 blev foreslået: 

Onsdag d. 1. februar 

Mandag d. 16. april: Generalforsamling 

Torsdag d. 16. juni 

Onsdag d. 22. august 

Mandag d. 12. november. 

 

Det blev oplyst at Nyvang havde udgivet en bog om oplevelser på Nyvang. 

Bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til en forening i Vanløse. 

Anders fortalte om kravlenisser fra 1940, og Mona fremviste et Christelbillede fra 1947. 

 

     Referent 

     LEIF 


