De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
Referat fra udvalgsmøde den mandag 5. december 2011 Kl. 17.30.
Hos Østjysk Frimærkeklub, Viby Lokalcenter
Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J.
Følgende var til stede: Niels L. Carlsen, Erik Simonsen (Sporvejene), Arne Madsen (Elsted- Lystrup frimærkeklub),
Peter Nissen (Århus Julemærkesamler Forening Caritas), Henning Frommelt, Bjørn Eriksen (Mårslet frimærkeklub),
Gunnar Beck (Perfin), Herluf Wulff (Skanderborg Møntsamlerforening), Peder Møller (Sporvejenes Frimærke og Møntklub),
Henning Bonde ( Århus Frimærkeklub),
Afbud fra: Ole Pedersen (Sporvejene), Torben Malm, Lars Peter Nellemann (Østjysk frimærkeklub), Hans Fink
(Frimærkebanken), Flemming Elley(Sporvejenes Frimærke og Møntklub) og Knud Erik Andreassen (Elsted-Lystrup
frimærkeklub) NB: Stedfortræder for Hans Fink mødte op- beklager at have forlist navnet

Århus den 16. december 2011
DSFM Nr. 3-11

Dagsorden:
1. Velkomst ved Niels L. Carlsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Valg af kasserer
4. Klublotterier
5. Økonomi (byttedagen 2011 – resultat).
6. Fremtiden – forslag og diskussion.
7. Byttedagen 2012
8. Dato for Næste udvalgsmøde, tid og sted
9. Eventuelt.

AD. 1. Niels bød velkommen til mødet i og kunne konstatere, at vi havde en del afbud. Klubben for
pensionister er som beskrevet i foregående referat nedlagt. Til gengæld bød Niels Carlsen
velkommen til Peder Møller fra Sporvejenes frimærke og Møntklub. Også velkommen til Arne Madsen
fra Elsted-Lystrup frimærkeklub). Niels Carlsen bad os sammen minde Henning Mikkelsen, som afgik
ved døden søndag 23. oktober.
AD. 2. Referatet fra sidste møde, som forinden var blevet udsendt med mødeindkaldelsen, blev
godkendt uden videre kommentarer.
AD. 3. Arne Madsen, som hjalp til på byttedagen som afløser for Henning Mikkelsen havde på
forhånd indvilliget i at overtage funktionen som kasserer. Arne Madsen blev enstemmigt valgt af de
tilstedeværende. Niels Carlsen gjorde rede for hændelsesforløbet efter dødsfaldet, og sluttede af
med at fortælle, at Hennings kone nu havde sendt en check på vores tilgodehavende lydende på
24.862,06 kr. Regnskaber tilbage fra 1990 og fremefter vil blive givet videre til Arne Madsen tillige
med beholdningen af præmier og lotterier. I denne forbindelse gjorde Henning Frommelt opmærksom
på, at han havde 600 kr. til gode for udlæg. En del af materialet, som Henning Mikkelsen efterlod,
tilhører Elsted-Lystrupklubben og gives videre til Knud Erik. Vi skulle herefter ikke have flere
udgiftsposter. Vi drøftede muligheden for at formulere vedtægter, og en given generalforsamling
kunne holdes efter byttedagen. Vi kom ikke nærmere ind på problemstillingen, men besluttede at
oprette en foreningskonto, hvor Arne Madsen (kasserer) og Niels Carlsen (formand) er de ansvarlige.
Henning Frommelt foreslog i forbindelse med at vi har fået tilgang af ny medlemsklub, at vi tildeler
hver klub 2.000 kr. dog kun halvdelen til Århus Julemærkesamler Forening Caritas og Skanderborg
Møntsamlerforening hver, da disse kun har deltaget i nogle få år i samarbejdet. Da vi alle var enige i
at have en reserve på ikke under 10.000 kr., blev det endelige resultat 1.800 henholdsvis 900 kr.
enstemmigt vedtaget.
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AD. 4. Lotteriet kører videre som hidtil. Der var lidt debat om formen, men vi blev enige om at
fortsætte på samme måde.
AD. 5. Økonomien god. Byttedagen har givet en indtægt på 5.095 kr. mens vi har samlede udgifter
på 4.352 kr. ekskl. Udlæg fra Henning Frommelt. Tages dette i betragtning har vi et samlet overskud
på 143 kr. Økonomien blev herefter godkendt.
AD. 6. Niels Carlsen kunne berette, at vi også fremover kunne benytte Tekniks Skole til vores
byttedag.
AD. 7. Den kommende byttedag ligger fast og bliver sidste søndag i efterårsferien.
AD. 8. Næste møde aftaltes til 21. januar 2012 kl. 10 i beboerhuset i Lystrup. Der gives nærmere
besked herom.
Ad.9. Niels Carlsen efterlyste yderligere spørgsmål fra forsamlingen. Arne Madsen nævnte i denne
forbindelse, at han havde skiftende arbejdstider i sit job på postcentret. Bjørn Eriksen foreslog, at
vi udvekslede klubblade i større udstrækning end vi gør for tiden. Niels Carlsen rundede af med at
love en opdatering af adresselisten.
Herefter sluttede mødet.

De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
På udvalgets vegne.
Henning Bonde
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