
Formandsberetning vedrørende sæson 2018/ 19. 

Først vil jeg sige tak for de blomster, jeg har fået af klubben i forbindelse med min/ vores 

transplantation og vores guldbryllup. Transplantationen forløb jo godt og vi har det begge to godt. 

Vores guldbryllup var en festlig og dejlig dag med morgensang og dejlig aftenfest. Så for os er der 

sket noget godt i det forløbne år. 

Men nu er det jo klubben det drejer sig om. 

Landsforeningen. 

Efter formandsskiftet for nogle år siden, synes jeg, den bølgegang ,der var, under den forrige 

formand har lagt sig. Tilsyneladende arbejdes der godt i sekretariatet. Dog kunne jeg godt tænke 

mig lidt hurtigere svar, når man sender en mail til dem. Ofte får man ingen svar. Men det skyldes 

vist, at der kun er meget få hænder tilbage på kontoret. 

Forbundet er ved at skifte deres platform for netsalg ud. Den nye platform skulle være lettere for 

brugerne at finde ud af. Det er i hvert fald, det de skriver. 

Forbundet har også sat gang i en opgradering af deres udstillingsrammer. For at finansiere dette 

arbejde, så har man henvendt sig til klubberne for at få et ekstraordinært tilskud til renoveringen. 

Ligeledes vil man søge forskellige fonde. I bestyrelsen har vi drøftet henvendelsen. Vi har bevilget 

1000 kr. til  DFF. 

I den forløbne sæson har vi haft 15- lot auktion stort set hver gang. Vi har kunnet konstatere en 

rimelig god købelyst, hvilket har betydet, at vi også i år har kunnet melde et overskud ud. Indtil nu 

har vi kunnet holde os vedlige med materiale ved indkøb hos folk, der henvender sig om vurdering 

og muligt køb. Som I kan se, så har vi stadig en god beholdning. VI ved godt, at alt materialet ikke 

er det bedste, men hvis vi skal til at købe ind hos auktionsfirmaer, så skal vi nok give væsentlig 

mere. 

Jeg har bemærket, at når auktionen er overstået, så går mange hjem. Det er jeg lidt ked af. Vi kan 

jo være her til klokken 22. Jeg ved ikke lige, hvad vi kan gøre for at I bliver her lidt længere? Vi 

kunne naturligvis holde lotterispil, hver gang, men der er nok nogen, der synes det ville være for 

meget. Jeg håber I måske har et forslag? 

I den forløbne sæson prøvede vi med emner, hvor forskellige lande blev drøftet. Her tro jeg ,vi 

manglede nogen, der var eksperter i de forskellige lande. Det blev – efter min opfattelse – ikke det 

store sus. Enkelte deltog, men ikke mange. 

Byttedagen i kasernehallen blev ikke besøgt af så mange, som vi kunne have ønsket. Flere 

handlende havde ikke den stor omsætning. Det betyder, at blandt andet en enkelt af de 

professionelle ikke kommer igen næste år. Vi må se, hvad vi kan gøre for at få en større søgning til 



vores byttedag. I regnskabet kan I se, hvordan byttedagen rent økonomisk er gået. Overskuddet 

som helhed, er kun en femte del af, hvad det var sidste år. 

Endvidere er vores glæde over, at vi stort set har fået kasernehallen gratis, er blevet vendt til en 

stor skuffelse. Der er kommet en ny ledelse til i afdelingen, hvorunder kasernehallen ligger. Og 

han/hun er ikke indstillet på, at vi skal have hallen til den pris, som Ragner har aftalt med en 

medarbejder. Derfor vil vi få en efterregning på to års halleje, hvilket er godt 5.000 kr. pr år. Selv 

om Jens har argumenteret kraftigt for det urimelige heri, så er han/ hun ikke til at hugge eller 

stikke i. Jeg synes, det er en urimelig behandling af en lille forening. 

Vi må så drøfte om der er andre/ billige muligheder? 

Frimærkets dag blev vi enige om, at ville springe over i år. Sidste år gav den kun en indtægt til 

foreningen på 85 kr.,  og det var stort set kun på salg af frimærker til medlemmerne. 

Trods disse små fortrædeligheder, så har vi stadig en god økonomi med aktiver på 137.954 kr. 

Takket være Henning Rasmussen, så er vores hjemmeside endelig begyndt at blive lidt mere 

aktuel. Han sørger for at tingene bliver opdateret og tak for det Henning og som tak for det, så har 

jeg her en lille erkendtlig hed, som du kan dele med din hustru. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Tak til Jens for sit slid med 

økonomien, tak til Marius for kaffebrygning og indkøb af brød, tak til Frank for vedligeholdelse af 

biblioteket med videre. 

Tak for sæsonen, der er gået. 

 

 

 

 


