
Formandens beretning 2019-11-07 
Så gik et år mere, et roligt år i forhold til det første jeg stod for. 

Jeg håber og tror, at alle føler at foreningen kører ad det rette spor. Vi ligger 
stabilt mht. medlemmer, vi har mistet et par stykker pga. naturlige årsager, 
men til gengæld har vi fået et par nye, og det er vi glade for. 

Mødeaftenerne kører godt, vi kommer til at have 6 foredragsholdere i år, som 
har spredt sig bredt. 

Bestyrelsen besluttede sig for at vi pga. god økonomi, ville give gratis kaffe op 
kage til alle møderne, det er en måde, hvor vi kan belønne de medlemmer som 
trofast kommer til møderne. 

Bestyrelsen arbejder godt sammen, vi har ikke de store uoverensstemmelser, 
og forsøger at køre en stabil linie, i øjeblikket arbejder vi bla. med at reviderede 
vore vedtægter, som bliver forelagt på en ekstraordinær generalforsamling til 
maj. 

Bladet og vor hjemmeside kører sit eget stille liv, men uvejrsskyer truer 
hjemmesiden, der kommer hele tiden nye krav til den, og jeg tror desværre 
ikke, at der går længe før vi igen skal have en ny. Idet tilfælde, bliver det en 
noget reduceret side, hvor vi kun vil have det allernødvendigste på. 

DFF er ved at være færdig med at flytte, efter at de blev smidt ud af de gratis 
lokaler, som var stillet til rådighed af Post Nord. Det bliver spændende at følge 
med i, hvordan det påvirker økonomien. Vi hører ikke meget fra dem, ud over 
når de skal have penge, de har den opfattelse, at vi er til for dem, og ikke 
modsat. Hvilket jeg har påtalt, det skulle ikke være svært at udsende f.eks. et 
månedsbrev, så vi blev informeret om, hvad der sker. 

Byttedagen gav ca. et overskud på kr. 2.500, den var en succes, og vi har 
allerede reserveret lokalerne til næste år. Vi har besluttet at ændre navn til 
”Silkeborg frimærke og postkort marked”, da vi mener at det vil kunne 
tiltrække flere besøgende, her fra Silkeborg. 

Auktionerne giver et pænt overskud, men vi har svært ved at finde nye og 
spændende lot`s, men gør hvad vi kan. Tom og undertegnede tager til KBH i 
nat, så vi kan være ved Bruun Rasmussens auktioner i morgen tidlig. 



 

 

 

Økonomi Auktioner 1 januar – 10 november 2019 
 

Solgt   66.587 Kr. 

Købt   -26.289 Kr. 

Moms   -10.529 Kr. 

Total   29.769 Kr. 

 

 

 

 

Lager   323  lots 

Opråbs pris  27.300 Kr.   

 

 

 

Tilslut vil jeg sige tak fil alle dem som giver en hånd med, det være i køkkenet, 
opsætning at borde / oprydning på mødeaftner, på byttedagen, og til 
bestyrelsen, og selvfølgelig til alle jer andrer, for hvis i ikke kom, var der ingen 
klub. 

 

Tak 


