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De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn 
Referat fra udvalgsmøde den mandag 13.august 2012 Kl. 10.00. 

hos Østjysk Frimærkeklub 

Viby Lokalcenter, kantinen 

Kongsgårdsvej 6, Vivy J. 

Følgende var til stede: Niels L. Carlsen, Erik Simonsen (Sporvejene), Torben Malm, Lars Peter Nellemann, (Østjysk 

frimærkeklub), Peter Nissen (Århus Julemærkesamler Forening Caritas), Henning Frommelt, Bjørn Eriksen (Mårslet 

frimærkeklub), Gunnar Beck (Perfin), Hans Fink (Frimærkebanken), og Henning Bonde (Århus Frimærkeklub), 

Afbud fra: Ole Ritto , (Sporvejene), Arne Madsen (Elsted- Lystrup frimærkeklub), Flemming Elley(Sporvejenes Frimærke 

og Møntklub) Herluf Wulff (Skanderborg Møntsamlerforening), Peder Møller (Sporvejenes Frimærke og Møntklub) 
 

Århus den 2. september 2012 

DSFM Nr. 2-12 

Dagsorden: 
1. Velkomst ved Niels L. Carlsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Økonomi 
4. Fremtiden – forslag og diskussion 

5. Byttedagen 2012 

6. Dato for Næste udvalgsmøde, tid og sted 

7. Eventuelt 
 

AD. 1. Niels bød velkommen til mødet i og kunne konstatere, at vi havde en del afbud.  Peter Nissen 
kom lidt senere. 
 
AD. 2. Referatet fra sidste møde, som forinden var blevet udsendt med mødeindkaldelsen, blev 
godkendt, idet Bjørn Eriksen spurgte nærmere til revisorforslaget  Ole Ritto. Niels Carlsen måtte 
indrømme, at der her var sket en forglemmelse, men lovede at spørge Ritto, om han er klar til at 
varetage jobbet. Angående vedtægter og kommentarerne til udkastet runddelt ved sidste møde, 
besluttede vi ikke at ændre udkastet. Lars Peter spurgte, om nogen havde hørt nærmere vedrørende 
tyveriet af postfriske frimærker (se pkt. 8 i forrige referat). Fink nævnte, at hans datter har fået 
tilbud på 85% af pålydende, men dette var vi enige i ikke var usædvanligt. Referatet godkendt. 
 
AD. 3. Som stedfortræder for Arne Madsen kunne Niels Carlsen oplyse, at vi har et indestående i 
Danske Bank på 9.412,06 kr. samt en kassebeholdning på 683 kr.. Vi bliver afkrævet et gebyr på 75 
kr./3 mdr. Lars Peter foreslog, at vi flytter til Nordea, som er gebyrfri, alternativt at tilbyde 
Danske Bank en annonce mod at vi slipper for gebyret. Niels giver dette forslag videre til Arne 
Madsen. Ellers har vi 2 poser afklip og 10 gevinster til det amerikanske lotteri til kommende byttedag, 
samt to lotteriserier – vi får brug for forstærkning. 
 
AD. 4. Under dette punkt drøftede vi mulighed for bespisning af hjælperne ved byttedagen. Efter 
flere ind-put, enedes vi om, at DSFM betaler middagen for max. To hjælpere pr. klub og kun til de, 
som hjælper begge dage – særligt om søndagen. Undertegnede nævnte, at der kommer en 
annoncering af byttedagen i kommende DFT – (hvilket nu er sket). Niels Carlsen kom ind på, at Janni 
Poulsen som sædvanlig skal begaves for sin velvilje ved byttedagen. Vi blev enige om, at et niveau op 
til ca. 300 kr. vil være passende. Undertegnede sørger for gaven, som overrækkes om lørdagen ved 
opsætningen af borde. Lars Peter henviste til referatet fra sidste møde, hvor det blev foreslået, at 
vi nærmere drøfter muligheden for at blande klubborde med krejlerborde. Der var en del diskussion 
frem og tilbage, og enden på det hele blev, at nogle foretrækker de runde borde bagerst i lokalet, 
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mens Simonsen og Nissen ønskede de lange borde – gerne placeret således, at man har mulighed for 
at hjælpe hinanden. Lars Peter noterede de enkeltes ønsker til den kommende planlægning. Bjørn 
Eriksen foreslog, at vi alle betaler for bordene, da det jo er vores egne penge i sidste instans. Niels 
Carlsen forstod godt argumentet, men fastholdt, at bordene indtil videre er uden beregning for 
klubberne – dog skal der betaling for borde ud over de tildelte. Lars Peter kunne meddele, at vi råder 
over 83 borde i alt – vi blev enige om at sætte prisen til 50 kr./bord.  Niels Carlsen rundede af med 
at foreslå, at vi indleder byttedagen med et ”velkommen”, ligesom der vil være en passende form, når 
vi afslutter. 
 
 AD. 5. Byttedagen bliver søndag 21. oktober, og bliver som sidst på Teknisk Skole på uændrede 
vilkår. Vi starter opsætningen lørdag kl. 16, og møder søndag 7.30. Niels sørger for rundstykker. Vi 
skal have folderen klar og John har spurgt om prisen og Husets trykkeri kan levere for 455 kr./100 
enheder á 16 sider. Vi forestiller os , at det kan gøres for omkring 100 kr./100 stk. i vores tilfælde. 
Niels spørger nærmere til handlere, som vil medvirke på byttedagen.  Niels lovede at få John til at 
fremsende plakaten. I skrivende stund er den fremsendt til undertegnede, som på anmodning fra 
Bjørn Eriksen er tilrettet og rundsendt til alle medvirkende (14. august). Peter Nissen sætter i 
samarbejde med John skilte op, som vi plejer. 
 
AD. 6. Næste møde aftaltes til lørdag 29. september kl. 10. Torben Malm undersøger, om vi kan 
benytte lokalerne i Viby. 
 
Ad.7.  Under eventuelt spurgte Henning Frommelt nærmet til det amerikanske lotteri – vi blev enige 
om at der bliver 7 serier. Hans Fink ønskede sit mobil-nr. (21 39 50 20) i adresselisten. 
 
Herefter sluttede mødet. 
 
 
De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn 
På udvalgets vegne. 
Henning Bonde 


