
 

Vedtægter for Aabenraa Frimærkeklub  
 
Klubbens historie  
Aabenraa Filatelistklub blev på initiativ af Hugo Momsen stiftet på generalforsamling 
afholdt den 6.december 1937 på Evers Hotel, Nørreport 5 i Aabenraa. Klubben fortsatte sit 
virke frem til april 1993, hvor klubben fusionerede med frimærkeklubben Aabenraa 
Filastudie under nyt navn Aabenraa frimærkeklub. På opfordring af Aabenraa Filatelistklub 
ultimo 1992 etableredes Aabenraa Frimærkeklub 19.april 1993 ved fusion af de i 
Aabenraa 2 eksisterende klubber, der dermed og samtidig nedlagdes.  
Ved stiftelsen af den nye Aabenraa Frimærkeklub var vedtægterne samtidig udarbejdet. 
Disse blev d. 19. april 1993 vedtaget på den stiftende generalforsamling. Grundlaget for 
klubarbejdet blev drøftet og siden stiftelsen har kernen i klubaktiviteterne været: ugentlige 
møder, 3 auktioner med ca. 300 lots, samarbejde med klubberne i regionen og tur-
aktiviteter til ind- og udland.  
Siden stiftelsen i 1993 er vedtægterne revideret den 21. marts 1995 samt på 
generalforsamlingerne d. 26.3.2001, d. 12.3.2002, d. 6.4.2004 samt d. 8.2.2016.  
 
 
Vedtægter for Aabenraa Frimærkeklub  
§ 1 Navn og hjemsted  
Klubbens navn er “Aabenraa Frimærkeklub”, stiftet den 19.april 1993.  
 
§ 2 Formål  
Klubben skal gennem møder, foredrag og ved samarbejde med andre foreninger hjælpe 
medlemmerne til opbygning af private filatelistiske samlinger og virke til fremme for 
filatelien.  
 
§ 3 Medlemskab af organisationer og forbund  
Klubben skal være medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF).  
 
§ 4 Medlemskab  
Alle samlere, der er indforstået med klubbens gældende vedtægter, kan optages som 
medlem, forudsat at de kan godkendes af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter 
regler for optagelse af børn og unge. Medlemskategorier retter sig efter de af DFF 
fastsatte regler.  
Ethvert medlem har ret til at stille forslag til bestyrelsen angående ændringer i  
klubbens arbejde, ligesom et medlem har ret til at drage fordel af sit medlemskab i det 
omfang det er muligt, såvel økonomisk som arbejdsmæssigt.  
Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, der bevidst overtræder vedtægterne. 
Uredelighed i filatelistisk henseende kan straks medføre udelukkelse som medlem. 2  
 
§ 5 Kontingent  
Kontingent til Aabenraa Frimærkeklub vedtages på den årlige generalforsamling. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at regulere kontingentet med en evt. ændring af kontingentet 
til DFF. I kontingentet er inkluderet medlemsbladet “ Dansk Filatelisstisk Tidsskrift”. 
 
§ 6 Bestyrelsen  
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer til at varetage den 
daglige ledelse af klubben og udføre generalforsamlingens beslutninger.  
Ved fravær kræves skriftligt tilsagn for at være valgbar. Tilsagnet skal være formanden i 
hænde senest 5 dage før valgdatoen.  



Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, Generalforsamlingen vælger 
desuden 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kasserer og 2 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.  
 
§ 7 Generalforsamling  
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling 
afholdes i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før.  
Indkaldelse kan ske i klubbens fremsendte årsprogram.  
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte  
antal medlemmer. Beslutninger, herunder vedtægtsændringer, sker ved almindelig 
stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.  
 
Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Formandens beretning  
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse  
4. Indkomne forslag  
5. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant  
6. Valg af revisor og revisorsuppleant  
7. Fastsættelse af næste års kontingent  
8. Eventuelt  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller efter 
skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 10 medlemmer.  
 
§ 8 Økonomi og regnskab  
Bestyrelsen drager omsorg for kontingentets opkrævning, klubbens regnskab og 
kassebeholdning, samt de til enhver tid eksisterende konti i pengeinstitut.  
Regnskabsåret følger kalenderåret.  
 
§ 9 Bibliotek  
Bibliotekets kataloger, litteratur og blade må kun udlånes til klubbens medlemmer. 
Biblioteket bestyres af en bibliotekar udpeget af bestyrelsen.  
 
§ 10 Momsfrit anvisningssalg  
Momsfrit anvisningssalg kan afholdes, såfremt der foreligger tilfredsstillende og 
kvalitetsmæssigt godt materiale. Momsfrit anvisningssalgssalær til klubben for medlemmer 
er fastsat til 10%. Desuden betales en lot-afgift fastsat af bestyrelsen. 3  
 
§ 11 Klubbens ophør  
Ved klubbens ophør udbetales eventuelt overskud til andet almennyttigt formål. Klubben 
kan kun opløses eller udmeldes af DFF, såfremt dette vedtages af 2/3 af alle medlemmer 
på en generalforsamling. Er der kun almindeligt flertal, kan vedtagelse om opløsning af 
klubben og udmeldelse af DFF ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 
ved almindelig flertalsbeslutning.  
 
Således vedtaget på generalforsamlingen afholdt den 8.2.2016. 


