
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silkeborg Frimærkeklub 
 
 
 
VEDTÆGTSÆNDRINGER DEN 9. NOVEMBER 1998 
 
 
§ 5, stk. 4 lyder fremover således: 
 
Kontingentet forfalder forud hvert år den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest  
en måned efter modtagelsen af kontingentopkrævningen, kan bestyrelsen opkræve et 
gebyr, for ekstra administration. 
 
 
§ 13 lyder fremover således: 
 
Vedtægtsmæssig udtrædelse af klubben kan kun finde sted til en 31. december, og skal meddeles skriftligt 
til formanden. Tilbagelevering af klubbens ejendele, herunder dubletcirkulationens hæfter, skal ske 
samtidig med udmeldelsen. 
 
§ 14, stk. 1 lyder fremover således: 
 
Hvis et medlem kommer i restance med kontingent eller andre ydelser, og trods skriftligt påkrav ikke har 
betalt restancen senest den 1. marts, bliver medlemmet slettet, jfr. § 5, stk. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KAPITEL  I.  KLUBBEN OG DENS MEDLEMMER. 
 
§ 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. (formandens 
             privatadresse). 
 Stk. 2. Klubben er medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) og 
             derigennem Federation Internationale de Philatelie (FIP). 
 Stk. 3. Bladet ”Dansk Filatelistisk Tidsskrift” er DFF`s, og dermed 
             også denne klubs officielle meddelelsesorgan. 
 
§ 2.  Formål. 
             Klubben er upolitisk. Dens formål er at samle alle frimærke- 
             interesserede i Silkeborg og omegn – uanset samleområde – 
             ved: 

a) at fremme kendskabet til filatelien, 
b) at skabe og organisere filatelistiske aktiviteter, herunder 

blandt juniorer, 
c) at støtte medlemmerne i deres samlearbejde, 
d) at opretholde en dubletcirkulation i henhold til regulativ, 
e) at opretholde og vedligeholde et filatelistisk bibliotek, og 
f) at opretholde og vedligeholde en hjemstavnssamling med 

relation til Silkeborg. 
 
§ 3.  Optagelse. 
 Stk. 1.  Som medlem af klubben kan optages enhver person, der er 
              fyldt 18 år – endvidere kan firmaer optages. 
 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. Optagelsen 
              skal godkendes af bestyrelsen.          
 Stk. 4.  Ved genoptagelse af et medlem, skal eventuel restance be- 
              tales. Der skal endvidere betales nyt indskud. 
 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 admi- 
stration, og DFF`s medlemsblad. 

b) B-medlemmer, der er registreret som A-medlemmer i andre 
klubber tilsluttet DFF. Endvidere kan ægtefæller og 
hjemmeboende børn til  A-medlemmer samt pensionister  
optages som B-medlemmer.  B-medlemmer har samme rettig- 
heder som A-medlemmer, men er dog ikke valgbare. B-med- 
lemmer 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 be- 
taler til hverken DFF`s  administration eller medlemsblad. 



De i stk. 5b nævnte ægtefæller og hjemmeboende børn 
kan efter godkendelse af DFF`s   styrelse overføres til 
C-medlemmer. Som C-medlemmer optages også fremmede 
statsborgere bosat i udlandet. 

 
§ 4.  Særlige medlemsforhold m.v. 
 Stk. 1.  Æresmedlemmer. Bestyrelsen kan udnævne særligt fortjenst- 
              fulde medlemmer, eller personer til æresmedlemmer. Disse er 
              kontingentfrie. Bestyrelsen bør kun udnævne æresmedlemmer 
              i forbindelse med klubbens jubilæumsdage, og der kan kun 
              være et æresmedlem for hver 25 A-medlemmer. 
 
 Stk. 2.  25 års nålen uddeles til alle medlemmer, der har været medlem 
              af klubben i 25 år. Nålen overrækkes på årets ordinære general- 
              forsamling. 
 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.  Indskud og kontingent. 
 Stk. 1.  Indskud. Ved optagelse i klubben betales et indskud, der er 
              fastsat af generalforsamlingen, efter bestyrelsens indstilling. 
 Stk. 2.  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 general- 
forsamlingen ønsker. 

b) Et beløb til DFF`s administration fastsat af DFF`s repræsen- 
tantskab. 

c) Et beløb til DFF`s medlemsblad fastsat af DFF`S repræsen- 
tantskab. 

 Stk. 3.  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. 4.  Kontingentet forfalder halvårsvis forud – henholdsvis den 

     1.juli og den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt senest en 
     måned efter modtagelsen af kontingentopkrævningen, 
     kan bestyrelsen opkræve et gebyr for ekstra  administration. 

 Stk. 5.  Hvis et medlem kommer i restance, og trods skriftligt påkrav ikke  
              har betalt restancen inden henholdsvis den 1. november og den  
                                       1.maj bliver det pågældende medlem slettet med virkning 
              fra næste halvår. 
 
 
 



KAPITEL  II. GENERALFORSAMLING M.V. 
 
§ 6.  Kompetence. 
 Stk. 1.  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens 
              anliggender. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve 
              klubbens vedtægter, og dens beslutninger er bindende for 
              samtlige medlemmer. 
 Stk. 2.  Det er ikke tilladt at lade sig repræsentere ved fuldmagt. 
 
§7.  Ordinær generalforsamling. 
 Stk. 1.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november 
              måned. 
 Stk. 2.  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens regnskabsaflæggelse. 
4. Dubletlederens beretning. 
5. Auktionslederens beretning. 
6. Bibliotekarens beretning. 
7. Juniorlederens beretning. 
8. Fremlæggelse af budget for næste år samt fast- 

sættelse af kontingent, indskud og gebyr ved 
forsinket betaling af kontingent. 

9.  Bestyrelsens forslag. 
10. Indkomne forslag. 
11. Valg til bestyrelse m.v. (se stk. 3) 
12. Eventuelt. 

Stk. 3.  Valg til bestyrelse m.v. foregår efter følgende retningslinier: 
              I lige år vælges: 

a) Formand 
b) 2. bestyrelsesmedlem 
c) Auktionsleder 
d) Juniorleder 
e) 1. revisor 
f) 2 bestyrelsessuppleanter 
g) 1 revisorsuppleant 

               I ulige år vælges: 
a) Kasserer 
b) 1. og 3. bestyrelsesmedlem 
c) Dubletleder 
d) 2. revisor 
e) 2 bestyrelsessuppleanter 
f) 1 revisorsuppleant 

              Alle valg til bestyrelse og revision er gældende for en to-årig 
              periode, mens valg af suppleanter kun er gældende for et år. 
              Genvalg kan finde sted. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og 
              funktionsledere, tiltræder straks. Mens de afgående fortsætter  
              kalenderåret ud. 
 
 



Stk. 4.  Indvarsling sker ved skriftlig tilsigelse, der tilstilles hvert medlem  
            senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Denne 
            indvarsling skal indeholde dagsorden samt tid og sted for gene- 
            ralforsamlingen. 
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, vedtægts- 
             ændringer dog senest  3 måneder før – se stk. 7. 
Stk. 7.  Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte 
             dagsorden. 
 

§ 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 med- 
              lemmerne i hænde senest 5 dage før afholdelsen. Tid og sted for 
              afholdelsen, bekendtgøres endvidere i det lokale dagblad. 
 Stk. 2.  Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær general- 
              forsamling, når mindst 10 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, med- 
              mindre mindst 10 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, d.v.s. at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer 
              går ind for forslaget. 
 
KAPITEL  III.   BESTYRELSEN. 
 
§ 10.  Sammensætning. 
 Stk. 1.  Klubbens bestyrelse, hvis arbejde er ulønnet, består af mindst 5 
              medlemmer (formand, kasserer og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer) 
              samt 3 funktionsledere (dubletleder, auktionsleder og juniorleder), 
              der alle har tale- og stemmeret. Bestyrelsen og funktionslederne  
              vælges blandt klubbens A-medlemmer. Bestyrelsen vælger selv 
              af sin midte næstformand, sekretær og bibliotekar. 
 Stk. 2.  Skulle et eller flere af bestyrelsens medlemmer afgå inden den ordi- 
              nære 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 bestyrel- 
              sesmedlem, for en eventuel resterende valgperiode. 
 
§ 11.  Kompetence m.v. 
 Stk. 1.  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 generalfor- 
              samlingen, og er overfor denne ansvarlig for, at klubben virker til 
              opfyldelse af de formål, der er angivet i vedtægterne § 2.  
 Stk. 2.  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. 3.  Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger på bestyrelsesmøderne, 
               fører sekretæren en kortfattet protokol. De enkelte mødereferater 
               skal underskrives af samtlige tilstedeværende. 
 Stk. 4.  Det er bestyrelsens hovedopgave, at sørge for afholdelse af mindst 
              en månedlig mødeaften med et afvekslende program, undtagen i 
              maj, juni og juli. 
 
KAPITEL  IV.  ØKONOMI. 
 
§ 12.  Regnskab og revision. 
 Stk. 1.  Klubbens regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni. 
 Stk. 2.  Regnskaberne føres af kassereren samt klubbens funktionsledere. 
 Stk. 3.  Kassererens og auktionslederens regnskaber revideres af klubbens 
              revisorer. 
 Stk. 4.  Klubbens udstillingsfond administreres af formanden og kassereren 
              i forening. Beløb herfra kan kun hæves i forbindelse med underskud 
              på udstillinger, afholdt af klubben. Det årlige afkast overføres til 
              klubbens ordinære drift efter bestyrelsens skøn, og kassereren kan 
              efter godkendelse af den øvrige bestyrelse, forhandle med et penge- 
              institut om køb af gode værdipapirer, for det til rådighed værende beløb. 
              Udstillingsfondens regnskab indgår i klubbens regnskab. 
 
KAPITAL  V.  OPHØR AF MEDLEMSKAB. 
 
§ 13.  Udtrædelse. 
 Stk. 1.  Udtrædelse af klubben kan kun finde sted pr. 30. juni eller pr. 31. 
              december, og skal meddeles til formanden. Eventuel skyldigt 
              kontingent betales, ligesom tilbagelevering af klubbens ejendele 
              finder sted. 
 
§ 14.  Slettelse. 
 Stk. 1.  Hvis et medlem kommer i restance med kontingent, og trods skriftligt 
              påkrav, ikke har betalt restancen henholdsvis den 1. november og 1. maj, 
              bliver medlemmet slettet. Se endvidere § 5 stk. 4 og 5. 
 Stk. 2.  Et medlems slettelse, som følge af kontingentrestance. frigør ikke det  
              pågældende medlem for betaling. 



 Stk. 3.  Genoptagelse i klubben kan finde sted, se dog § 3 stk.4. 
 
§15.  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  
              25 af klubbens medlemmer,  rejses krav om eksklusion, underrettes det 
              pågældende medlem pr. rekommanderet brev om, at eksklusion er  
              krævet, 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 om den 
              krævede eksklusion, grunden hertil samt tidspunktet for sagens  
              Behandling. 
 Stk. 3.  Eksklusionen afgøres ved skriftlig afstemning af de på generalforsam- 
               lingen 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 general- 
              forsamlingen, vedrørende eksklusionen. 
 Stk. 5.  Genoptagelse af et tidligere ekskluderet medlem, skal godkendes 
              af generalforsamlingen, med almindeligt stemmeflertal. 
 
KAPITAL  VI.  KLUBBENS OPLØSNING. 
 
§16.  Opløsning. 
 Stk. 1.  Klubbens opløsning  kan ikke finde sted så længe den endnu tæller 
              5 medlemmer, eller hvis juniorafdelingen har god tilslutning. Hvis 
              medlemstallet i seniorafdelingen efter generalforsamlingens mening  
              er for lille til at opfylde de i § 11 stk. 4 omtalte aktiviteter, og tilslut- 
              ningen ikke bliver større ved en medlemskampagne, kan general- 
              forsamlingen bestemme, at mødeaktiviteten og de øvrige arrange- 
              menter indskrænkes. 
              Sker der en indskrænkning i aktiviteterne, skal generalforsamlingen  
              påse, at bestyrelsen hvert år gennemførermedlemskampagner, 
              indtil medlemstallet enten er voksende, eller til det er blevet så lavt 
              i såvel senior- og i juniorafdelingen, 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, biblio- 
              teket og Silkeborgsamlingen til Lokalhistorisk Samling med den 
              klausul, at det skal udleveres til en kommende frimærkeklub i Silke- 
              borg kommune for så vidt angår biblioteket. 
              Klubbens kontante beholdninger (kasse- giro- og bankbeholdninger) 
              såvel som andre beholdninger, der først skal realiseres, gøres op, og 
              det samlede beløb overføres til en fond, der forvaltes af en fondsbe- 
              styrelse, valgt på den sidste generalforsamling. Fondens midler  
              omsættes til obligationer, eller andre værdifaste papirer. 



              Fonden skal have den klausul, at såfremt der oprettes en frimærke- 
              klub i silkeborg, skal indvundne renter med fradrag af eventuelle  
              fondsomkostninger, hvert år udbetales til denne klub. Når denne klub 
                                       har været tilsluttet DFF i 10 år, ophæves fonden, og dens midler  
              overføres til klubben. 
              Skulle der ikke efter 25 år være stiftet en ny frimærkeklub i Silke- 
              borg kommune, ophæves fonden, og dens midler overføres da til  
              DFF med den klausul, at beløbet anvendes  til støtte for juniorsamlere 
              i Danmark. 
               Den afgående bestyrelse skal sørge for, at alle klubbens midler 
              overføres til fonden og endvidere, at alle juridiske formaliteter er i 
              orden, inden overdragelsen til den valgte fondsbestyrelse finder sted. 
 
KAPITEL  VII.  VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDELSE. 
 
§ 17.                
              Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 13. november 
              1995, og erstatter tidligere love og vedtægter for Silkeborg Filatelistklub 
              af 1. januar 1981 med senere ændringer. 
                Foranstående vedtægter træder i kraft den 13. november 1995. 
    
                
         
 
 
  
 
 
 

          
 
 
                          
 
 
               
 
 
 
 
 

       
 
           
 
            
 
              

 
 



 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
               
               
 

 
 

       
  

   
 
 

                    
      

 
 
 

   
  
   
 
 
 


