
Generalforsamling i Svebølle Samlerklub 2012 

 

Der var mødt 23  Medlemmer 

Ordstyrer: Anders Hjorth-Jørgensen 

Formandens beretning: 2011 var et af Samlerklubbens store år. Vore sædvanlige medlemsmøder blev bl.a. 

brugt til planlægning og evaluering af vores udstilling i Svebøllehallen d. 27. februar med 18 udstillere, 

hvilket var lidt for lidt til at udfylde den store plads, og vores trækplaster Freddy Blak blev desværre 

forhindret pga. sygdom; besøgstallet var også lidt lavere end to år tidligere. 

Vi var igen en tur i Bellacentret til loppemarked søndag d. 2. oktober, hvilket vi jo så har gentaget allerede i 

år, det ser ud til, at det bliver et fast indslag i klubbens år. 

Også i 2011 holdt vi åbent hus i efteråret, hvor et par forhåbentlig nye medlemmer dukkede op. Jeg vil gerne 

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

Beretningen godkendtes 

 

Regnskab: Vi havde et underskud på 1231,- kr. Vi diskuterede omfanget af annoncering til åbent hus, 

supplementeret af optagelse som forening i telefonbøger. Regnskabet godkendtes 

Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag (se dog referat fra det efterfølgende medlemsmøde). 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Kaj og Knud Erik var på valg og genvalgtes 

Valg af revisor og suppleanter: Mona genvalgtes som revisor, Kirsten B. som revisorsuppleant. Lona 

genvalgtes og Rie nyvalgtes som best. suppleant 

Fastsættelse af kontingent: Uændret 100,- kr. 

Eventuelt: Leif har kontaktet kommunens foreningskonsulent men har endnu ikke fået svar. 

 

Efter generalforsamling fartsattes som almindeligt medlemsmøde. 

Udstilling 2013: Vi startede med at lave en liste med foreløbig tilmelding, og op mod 25 havde mod på at 

udstille, nogle med mere end én udstilling; i alt ca. 40 udstillinger. Dvs. at udstillingen bliver i 

Svebøllehallen, som formanden kontakter. Desuden skal vi kontakte forskellige foreninger, om de har lyst til 

at deltage. 3 medlemmer havde deltaget i Samlerforening Syddanmarks udstilling 31/3-1/4 og kom med ideer 

til forbedringer. Igen diskuterede vi for og imod entré. Forslag fra Kirsten Lund om, at medlemmer opfordres 

til at udstille flere forskellige samlinger, blev godtaget.  

Mødedatoer 2013: Bestyrelsen blev opfordret til at fastsætte mødedatoer inden næste medlemsmøde. 



Byttedag: Formanden kontakter Svebøllehallen, der vist har planer om et loppemarkedsagtigt arrangement, 

omkring et evt. samarbejde. 

Willy-komitéen: Asger uddelte retrospektivt årets Willy 1997, der tilfaldt Anders Hjorth-Jørgensen; en 

statuette af rumskibet SM4 medfulgte. 

Samme Anders H-J fortalte om sine bestræbelser om at give Tegneseriemuseet faste rammer i Storm–P. 

Museets regi, og om årets udstilling på Kalundborg Museum: ’Dengang i 50erne’. 

Ang. udstilling på biblioteker, foreslog Anders, at man kontaktede Gørlev Bibliotek. 

Kirsten L. havde sendt udklip om samler, der byggede et ekstra hus til sin samling. 

 


