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De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn 
Referat fra udvalgsmøde mandag 19. august 2013 Kl. 19.00. 

 

 

Alle var mødt op 

 

Århus den 27. oktober 2013 
DSFM Nr. 2-13 

Dagsorden: 
1. Velkomst ved Niels L. Carlsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Økonomi 
4. Byttedagen 2013 – herunder diskussion om kantinemad – brød/pålæg eller frikadeller m. kartoffelsalat 

5. Lotteri (amerikansk lotteri) 
6. Dato for Næste udvalgsmøde, tid og sted 
7. Eventuelt 
 

AD. 1. Niels bød velkommen til mødet i og kunne konstatere, at vi var fuldtallige. Erik Simonsen lod 
en bemærkning falde om, at referatet er på nettet. Der var enkelte kommentarer hertil, man det 
korte af det lange er, at vi ikke har noget at skjule, så derfor foretager vi os ikke noget i den 
anledning. 
 
AD. 2. Referatet fra sidste møde blev godkendt med en bemærkning til pkt. 4. overskud linie 4 skal 
naturligvis være underskud. Er nu rettet med rødt. 
 
AD. 3. Arne Madsen lagde ud med at fortælle, at gebyret to x 75 kr. nu er refunderet. Der er ellers 
ikke sket noget siden sidst. Torben Malm spurgte, om vi fremover kan slippe for gebyr. Ellers 
oprettes tom konto tilknyttet kontrakt. Det har vi tidligere drøftet. 
 
AD. 4. Niels Carlsen kunne meddele, at den kommende byttedag bliver 20. oktober og RA-frimærker 
deltager ikke denne gang – er lukket! Vi får denne gang 5 handlere: INPO – Odder – Leni – Sara 
(julemærker) – Bjørn Nørskov. Arne Madsen bemærkede, at vi husker at kontakte Fyns Frimærke 
Sercice, så de får mulighed for at deltage næste gang. Vi har ikke plads denne gang. Lars Peter 
foreslog, at der skulle betales for ekstra krejlerborde. I særlige tilfælde kunne det løses ved at 
krejlere med mange borde fik status som handlere. Lars Peter mente, at vores forslag i januar til 
betaling af krejlerborde måske var for høj til at være attraktiv – især for krejlere med store 
kørselsafstande. Vi besluttede ikke at forhøje priserne i forhold til sidste år. De runde borde bliver 
forbeholdt klubberne og kantinen. Gunnar Beck foreslog at medtage et campingbord, men denne idé 
vandt ikke tilslutning. Kaj Lino mente, at det skaber for meget rod, og Torben Malm mente, at det 
kunne give ballade på længere sigt. Klubberne får et gratis bord, hvis det måtte ønskes og ekstra 
borde er til betaling. Hans Fink nævnte brandmyndighedernes krav til fremkommelighed. Arne 
foreslår, at vi meddeler krejlerne, at de får samme antal borde som sidst. Fink indskød, at der kunne 
max blive tale om 5 borde – ellers var man handler. TM foreslog at dette var modellen fremover. Lars 
Peter indskød, at han ville gøre gældende at for tidlig sammenpakning var ensbetydende med ”bagest 
i køen” næste gang. LP kontakter ventelisten først. Vi sætter borde op lørdag kl. 16 og møder søndag 
7.30. Kantinen serverer frikadeller og kartoffelsalat. 
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AD.5. Henning Frommelt sørger for lotteriet – både det amerikanske og klublotteriet. Prisen er 1 
kr./lod. De enkelte serier karakteriseres ved et litra nr. ikke nødvendigvis farven, da der næppe vil 
være nuancer nok. Som noget nyt kunne vi tilbyde at sælge overskud af klublodder på selve 
byttedagen. Det vil Arne selv sørge for. 
Hovedpræmierne i klublotteriet bliver: 
1 x 500 kr. 
2 x 300 kr. 
2 x 200 kr. 
Alle med køb hos given handler. Peter Nielsen oplyste at Sara (julemærker) ville sponsorere 1 x 300 
og 1 x 200 kr. 
Arne nævnte, at der en beholdning på 4 gevinster til det amerikanske lotteri. 
 
AD. 6. Næste møde aftaltes til en gang efter byttedagen – ikke nærmere bestemt.  
 
Ad.7.  Vi drøftede nærmere de praktiske gøremål op til byttedagen. Lars Peter lovede at sende 
plakaten til os alle, så vi selv kunne printe ud efter behov (sendt samme aften). Kaj Lino nævnte, at vi 
kunne benytte bibliotekerne som et passende sted at annoncere for byttedagen (hænge plakaten op). 
Folderen med løbende nr. kunne trykkes af Walter Zama i Lystrup. Vi får John til at rette folderen 
fra sidste år og derpå sende den til Walter. Niels Carlsen tilføjede, at vi må betale hvad det koster. 
 
Herefter sluttede mødet. 
 
De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn 
På udvalgets vegne. 
Henning Bonde 


