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HUSK

GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Godkendelse af regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 
og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges for 1 år.
c. Valg af revisor. Denne vælges for 1 år.
d. Valg af revisorsuppleant. Denne vælges for 1 år.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen på første møde konstituere 
sig med formand, kasserer og sekretær.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

På valg er:

Gert Pedersen (genopstiller ikke)
Erik Christensen (genopstiller)

Peder Møller (genopstiller)

Onsdag den 22. marts 2023  kl. 19.00 i klublokalet. 



Ådalens seniorgruppe på besøg den 31. januar 

Mange gæster besøger klubben

Limfjordskoret besøgte klubben 19. januar



Bestyrelsesmødet 7. februar på ITALIA

Her er vi i gang med sidste del af dagsordenen! 

I vinterferien var USB’en på Skive Bibliotek med mange 
interesserede børn og voksne.



Der skulle lige et 
eftersyn til for at få det 
hele sat rigtig sammen. 
Desværre glippede det 
med lyskrydset, så
sammenstød var 
uundgåelige.



Bjerget tager form, svævebanen er snart i drift og broen 
kan prøvekøres.

Cirkus har fået besøgende.



Det nye styresystem
er under indfasning. 
Der er utallige detaljer, der 
skal på plads, før det nye 
system kan tage over.
En ny PC er også købt for at 
lette arbejdet med at 
programmere anlægget.



Klublivet – altid dejligt samvær. Under kaffepausen udveksles 
mange historier og oplevelser – en gang imellem ikke for sarte sjæle.

Der foregår også meget 
seriøse og tekniske 
samtaler i løbet af en 
klubaften.



Frimærker – også med historiske tog.
Her er eksempler fra redaktørens frimærkesamling.

Førstedagskuvert for 
København-Roskilde-
banens 150 års 
jubilæum i 1997.

Førstedagskuvert 
til minde om 
forskellige 
historiske tog.

Her Litra A 1882,
Litra P 1907, 
Litra MY 1954 
og 
IC 3 1990.

Førstedagskuvert 
til minde om 
postomdeling i tog 
1856-1997.



Redaktion og design: Finn Christiansen 
Foto: Finn Christiansen, Pauli Damgaard, Viktor Øgaard  m.fl.
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