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 Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. september 2021 og erstatter tidligere vedtægter. 

§1. Navn og hjemsted. 
   
Stk. 1. Klubbens navn er Silkeborg Frimærkeklub, 
            der i forbindelse med udstillinger officielt forkortes til Silfi, efterfulgt af årstallet. 
            Klubbens hjemsted er Silkeborg. (Adressen er formandens bopæl). 
Stk. 2. Klubben er medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 
            og derigennem Federation Internationale de Philatelie (FIP).  
Stk. 3. Hjemmesiden www.silfi.dk og medlemsbladet, er klubbens officielle meddelelsesmedier,  
            samt DFT ved særlige arrangementer. 
   
 
 
§2. Formål 

             Klubben er upolitisk. 
             Dens formål er, at samle alle frimærke- og postkortinteresserede i Silkeborg Kommune og omegn,  
             uanset samleområde, ved: 
             a) at fremme kendskabet til filatelien, 
             b) at skabe og organisere filatelistiske aktiviteter, herunder juniorer, 
             c) at støtte medlemmerne i deres samlearbejde, 
             d) at opretholde og vedligeholde et filatelistisk bibliotek, 
             e) at opretholde en hjemstavnssamling med relation til Silkeborg Kommune. 
 
 
§ 3. Optagelse. 
 
Stk. 1. Alle, såvel enkeltpersoner som firmaer, kan optages i klubben.            
Stk. 2. Et firma, der optages i klubben, betragtes som et medlem, selvom det har flere indehavere. 
            Firmaet skal meddele bestyrelsen hvilken person, 
            der har bemyndigelse til, at repræsentere dette ved afstemninger.  
Stk. 3. Anmodning om optagelse rettes til formanden og skal godkendes af bestyrelsen.  
Stk. 4. Ved genoptagelse af et medlem, skal eventuel restance betales.   
Stk. 5. De i henhold til forannævnte stk. 1 til 4 optagne medlemmer registreres som: 
             a) A-medlemmer, der gennem klubben betaler til DFF`s administration og DFF`s medlemsblad.                                                            
             b) B-medlemmer, der er registreret som A-medlemmer i andre klubber tilsluttet DFF. 
                  Endvidere kan ægtefæller og hjemmegående børn til A-medlemmer optages som B-medlemmer. 
                  B-medlemmer har samme rettigheder som A-medlemmer, men er dog ikke valgbare. 
                  B-medlemmer modtager ikke DFF`s medlemsblad,  
                  da de gennem klubben kun betaler til DFF`s administration.                       
              c) C-medlemmer der er registreret som A-medlemmer i andre klubber tilsluttet DFF, 
                   men som ikke gennem klubben betaler til hverken DFF`s administration eller medlemsblad. 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. september 2021 og erstatter tidligere vedtægter. 

§ 4. Særlige medlemsforhold m.v.  
 
Stk. 1. Bestyrelsen kan udnævne særligt fortjenstfulde medlemmer eller personer til æresmedlemmer,           
            Der kan kun være et æresmedlem for hver påbegyndt 25 A-medlemmer. 
            Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
Stk. 2. 25 års jubilarer modtager forbundets bronzenål, 
            40 års jubilarer og for hvert efterfølgende 10 år, modtager individuelle gaver. 
            Overrækkelse sker på klubbens generalforsamling. 
Stk. 3. Gæster fra andre klubber, der er tilsluttet DFF, har adgang til arrangementer, 
            og kan deltage på lige fod med klubbens egne medlemmer. 
            Øvrige besøgende fra klubber, der ikke er tilsluttet DFF, 
            eller som ikke er medlem af nogen klub, kan ved henvendelse til formanden, 
            tillades adgang til arrangementerne.  
 
 
 
 
§ 5. kontingent. 
 
Stk. 1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 
            Kontingentet består af 3 dele: 
            a) Et beløb til klubbens administration, fastsat af bestyrelsen, og godkendt af generalforsamlingen. 
                 Beløbet skal stå i rimeligt forhold til den aktivitet generalforsamlingen ønsker. 
            b) Et beløb til DFF`s administration fastsat af DFF`s repræsentantskab. 
            c) Et beløb til DFF`s medlemsblad fastsat af DFF`S repræsentantskab. 
Stk. 2. Kontingentet for de forskellige kategorier af medlemmer, 
            er sammensat på følgende måde: 
            A-medlemmer betaler: a + b + c 
            B-medlemmer betaler: a + b 
            C-medlemmer betaler: a 
Stk. 3. Kontingentet forfalder forud hvert år den 15. november. 
            Er kontingentet ikke betalt senest en måned efter modtagelsen af opkrævningen, 
            kan bestyrelsen opkræve et gebyr for ekstra administration. 
Stk. 4. Hvis et medlem kommer i restance, 
            og trods skriftligt påkrav ikke har betalt restancen inden 15. december, 
            bliver det pågældende medlem slettet med øjeblik virkning. 
Stk. 5. Kontingentforhøjelse fra forbundet pålægges det enkelte medlem, 
            med virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet, 
            da generalforsamlingen ikke har indflydelse på denne. 
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§ 6. Kompetence.       
    
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 
            Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens vedtægter. 
            Beslutninger og afstemninger vedtaget på generalforsamlingen 
            er bindende for samtlige medlemmer. 
 
Stk. 2. Det er ikke tilladt at lade sig repræsentere ved fuldmagt. 
 
Stk. 3. Den valgte bestyrelse jf. § 7 stk. 3 står for den daglige ledelse af klubben. 
            Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden, 
            har den styrende myndighed i alle klubbens anliggender. 
            Den kan gyldig træffe beslutninger i alle sager, 
            hvis afgørelse ikke er henlagt til generalforsamlingen, 
            og er overfor denne ansvarlig for, at klubben virker til opfyldelse af de formål, 
            der er angivet i vedtægterne § 2. 
 
Stk. 4. Til at træffe gyldige beslutninger, 
             kræves tilstedeværelse af mindst halvdelen af den valgte bestyrelse. 
             Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. 
             I tilfælde af stemmelighed, gør den fungerende formands stemme udslaget. 
 
Stk. 5. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøderne, 
            fører sekretæren en kortfattet protokol. 
            De enkelte mødereferater skal underskrives af samtlige tilstedeværende. 
 
Stk. 6. Det er bestyrelsens hovedopgave, at sørge for afholdelse af mindst en månedlig mødeaften  
            med et afvekslende program, undtagen i juni og juli. 
 
Stk. 7. Bestyrelsen kan efter behov, udnævne udvalgsformænd til at varetage konkrete arbejdsopgaver.             
            Udvalgsformænd behøver ikke være medlem af bestyrelsen, men skal referere til denne.             
 
Stk. 8. Bestyrelsen kan opkøbe frimærke- og postkortsamlinger til videresalg på klubbens medlemsauktioner,             
            med det formål, at skaffe billigt filatelistisk materiale til medlemmerne. 
 
Stk. 9. Alle opkøbte samlinger, små lots og enkeltmærker, 
            må kun videresælges på klubbens auktioner hvor alle medlemmer kan afgive bud på lige fod. 
            Usolgte lot skal mindst en gang yderligere udbydes på en klubauktion, 
            inden de bliver forsøgt afhændet eksternt og kun til priser der er tilsvarende, 
            eller ligger over de opråbspriser materialet tidligere har været udbudt til på klubbens auktioner. 
            Kan materialet efterfølgende ikke sælges eksternt, på ovenstående betingelser, 
            skal det udbydes på klubbens auktioner til en opråbspris på 0 kr. 
            Undtagelser skal godkendes af bestyrelsen. 
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§7. Ordinær generalforsamling. 
 
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 
 
Stk. 2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 
            1. Valg af dirigent. 
            2. Formandens beretning. 
            3. Kassererens regnskabsaflæggelse. 
            4. Fremlæggelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent. 
            5. Bestyrelsens forslag. 
            6. Indkomne forslag. 
            7. Valg til bestyrelse m.v. (se stk. 3). 
            8. Eventuelt.   
  
Stk. 3. Valg til bestyrelse m.v. foregår efter følgende retningslinjer:  
             I lige år vælges: 
              a) Formand.  
              b) 4. og 6. bestyrelsesmedlem.  
              c) 1. bilagskontrolant.  
              d) 2 bestyrelsessuppleanter.  
              e) 2 bilagskontrolantsuppleanter.  
             I ulige år vælges:  
              a) Kasserer. 
              b) 3., 5., og 7. bestyrelsesmedlem. 
              c) 2. bilagskontrolant. 
              d) 2 bestyrelsessuppleanter. 
              e) 2 bilagskontrolantsuppleanter. 
             Alle valg til bestyrelse og revision er gældende for en toårig periode, 
             mens valg af suppleanter kun er gældende for et år. 
             Genvalg kan finde sted. 
             Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og funktionsledere tiltræder straks, 
             samtidig med de afgående fratræder. 
 
Stk. 4. Indvarsling sker ved tilsigelse pr. brev eller e-mail, 
            der tilstilles hvert medlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
            Denne indvarsling skal indeholde dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. 
 
Stk. 5. Forslag fra bestyrelsen skal fremgå af den udsendte dagsorden. 
 
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
            skal være formanden i hænde senest 5 dage før afholdelsen, 
            vedtægtsændringer, dog senest 3 måneder før. (Se stk. 7). 
            Alle indkomne forslag skal være omdelt til alle fremmødte inden generalforsamlingens start. 
            Når forslaget skal behandles kan forslagsstilleren selv vælge at fremlægge forslaget, 
            eller lade ordstyreren oplæse den fulde ordlyd. 
 
Stk. 7. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte dagsorden. 
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§ 8. Ekstraordinær generalforsamling. 
 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, 
            når den anser det for påkrævet. 
            Indkaldelsen, der altid skal være ledsaget af en dagsorden, 
            skal udsendes således, at den er medlemmerne i hænde senest 5 dage før afholdelsen. 
            Tid og sted for afholdelsen, bekendtgøres endvidere på klubbens hjemmeside. 
Stk. 2. Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling, 
            når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom. 
            Bestyrelsen skal i så fald underrettes om, hvilke sager, man ønsker optaget på dagsordenen, 
            og mødet skal afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.                                           
  
  
§ 9. Afstemninger. 
 
Stk. 1. Såvel den ordinære, som den ekstraordinære generalforsamling, 
            er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, der hver, har en stemme. 
Stk. 2. Afstemninger foregår i almindelighed ved åben votering, 
            medmindre mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller den samlede bestyrelse, 
            begærer denne afholdt skriftligt. 
Stk. 3. Forekommer der ved en afstemning i forbindelse med personvalg stemmelighed, 
            afgøres valget ved lodtrækning. 
            Er der stemmelighed ved øvrige afstemninger, betragtes forslaget som forkastet. 
Stk. 4. Forslag til vedtægter eller vedtægtsændringer skal vedtages med kvalificeret flertal, 
            dvs. at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer går ind for forslaget. 
                                           
 
§ 10. Sammensætning. 
 
Stk. 1. Klubbens bestyrelse, hvis arbejde er ulønnet, består af mindst 5 medlemmer 
            (formand, kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer) der alle har tale- og stemmeret. 
            Bestyrelsen vælges blandt klubbens A- medlemmer. 
            Bestyrelsen vælger selv i sin midte næstformand, sekretær og bibliotekar. 
            Eventuelle funktionsleder skal udpeges blandt A-medlemmerne. 
Stk. 2. Skulle et eller flere af bestyrelsens medlemmer afgå inden den ordinære generalforsamling, 
            kan bestyrelsen indkalde den valgte suppleant og i tilfælde af en manglende sådan, 
            besætte den ledige post ved konstitution. 
            Dog skal den af bestyrelsen valgte næstformand indtræde som formand, ved dennes afgang.  
            Denne supplering er gældende til førstkommende generalforsamling, 
            hvor der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en eventuel resterende valgperiode.  
                           
  
§ 11. Regnskab og revision. 
 
Stk. 1. Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 
Stk. 2. Regnskabet føres af kassereren alene. 
Stk. 3. Kassererens regnskab revideres af klubbens revisorer. 
Stk. 4. Klubbens opsparingskonto administreres af formanden og kassereren i foreningen. 
            Beløb herfra kan kun hæves efter, at en generalforsamling har godkendt dette. 
            Opsparingskontoens regnskab indgår i klubbens regnskab. 
Stk. 5. Ved underskrift tegnes Silkeborg Frimærkeklub af formand og kasserer i forening. 
 
 



 
 
 

 Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. september 2021 og erstatter tidligere vedtægter. 

§ 12. Udtrædelse. 
 
Stk. 1. Udmeldelse af klubben kan finde sted med virkning fra årets udgang 
            og skal meddeles pr. brev eller e-mail til formanden. 
            Tilbagelevering af klubbens ejendele skal ske senest d. 31. december. 
 
 
§ 13. Slettelse. 
 
Stk. 1. Hvis et medlem kommer i restance med kontingent, og på trods af skriftligt påkrav, 
            ikke har betalt restancen inden den 15. december, bliver medlemmet slettet. (Se § 5 stk. 4). 
Stk. 2. Et medlems slettelse, som følge af restance, frigør ikke det pågældende medlem for betaling.             
Stk. 3. Genoptagelse i klubben kan finde sted. (Se § 3 stk.4). 
 
 
§14. Eksklusion. 
 
Stk. 1. Hvis et medlem ved sin handlinger i eller udenfor klubben, giver anledning til en sådan kritik, 
            at der enten af bestyrelsen eller af mindst 2/3 af klubbens medlemmer rejses krav om eksklusion, 
            underrettes det pågældende medlem pr. rekommanderet brev om, 
            at eksklusion er krævet og grunden hertil, 
            samt tidspunktet for sagens behandling på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling. 
            På dette møde har det pågældende medlem mulighed for, 
            at fremlægge sagen, set fra vedkommendes synspunkt. 
Stk. 2. Samtidig underrettes alle klubbens medlemmer, skriftligt eller på mail, 
            om den krævede eksklusion og grunden hertil, samt tidspunktet for sagens behandling. 
Stk. 3. Eksklusionen afgøres ved skriftlig afstemning, af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. 
            For eksklusionens vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal. 
Stk. 4. Meddelelse om en vedtagen eksklusion skal straks, skriftligt pr. rekommanderet brev, 
            indberettes til DFF vedlagt et referat fra generalforsamlingen, vedrørende eksklusionen. 
Stk. 5. Genoptagelse af et tidligere ekskluderet medlem, 
            skal godkendes af generalforsamlingen, med almindeligt stemmeflertal. 
 
 
§15. Opløsning. 
 
Stk. 1. Klubbens opløsning kan ikke finde sted så længe den endnu tæller 5 medlemmer. 
            Hvis medlemstallet efter generalforsamlingens mening er for lille til, 
            at opfylde de i § 6 stk. 6 omtalte aktiviteter, 
            og tilslutningen efter en medlemskampagne ikke bliver større, kan generalforsamlingen bestemme,             
            at mødeaktiviteten og de øvrige arrangementer indskrænkes.                                                      
            Sker der en indskrænkning i aktiviteterne, skal generalforsamlingen påse, 
            at bestyrelsen hvert år gennemfører medlemskampagner, 
            indtil medlemstallet enten er voksende eller til det er blevet så lavt, 
            at en opløsning er den eneste løsning. 
            Opløsning kan kun gennemføres, hvis der er kvalificeret flertal herfor 
            på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær.     
Stk. 2. Efter beslutning om klubbens opløsning, overføres arkivet, biblioteket og Silkeborgsamlingen  
            til Lokalhistorisk Samling med den klausul, 
            at biblioteket skal udleveres til en kommende frimærkeklub i Silkeborg Kommune. 
            Klubbens kontante beholdninger, såvel som andre værdier, skal først realiseres og gøres op, 
            inden samlede beløb overføres til lokalhistorisk arkiv til dækning af udgifter i forbindelse med  
            overdragelse af arkivet, Silkeborgsamlingen og klubbens bibliotek.  


