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Bestyrelsen                

Formand:  

 Bjørn Eriksen,  

 Frøkærparken 16,  

 8320 Mårslet,   

 Tlf. 8629 9270 

 bjorneri42@gmail.com 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 2383 9486 

 hfr56@mail.dk 

 

Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@webspeed.dk 
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Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 Tlf. 8628 1232 

 j.joensson@webspeed.dk 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 2926 7361 

www.maarfrim.dk 

mail: maarfrim@gmail.com 
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Se mere på   

www.maarfrim.dk 

I afstemningen omkring klubbens nye 

logo havde 20 medlemmer deltaget, 

heraf 2 direkte i netafstemning.  

Der var overvældende flertal for foslag 

nr.1, idet 18 ud af de 20 stemmer var 

faldet herpå.  

Det er faktisk vort nuværende logo 

med en smule tilpasning.  

Det vil fremover være fast inventar  på 

bladets forside. 

Blandt de, der havde stemt på forslag 

1, blev der udtrukket en vingave.  

Den tilfaldt klubbens nye medlem  

Torben Johnsen,  

som vi ønsker tillykke. 

Kontingent 2013 

Kontingentet for medlemskab  

i 2013 udgør 100,- kr.  

Beløbet kan betales på to måder: 

Betaling på en mødeaften  

direkte til kassereren. 

Betaling til klubbens konto  

Djursland Bank,  

kontonummer 7266-1016807  

Kontingentet må være betalt  

Inden udgangen af  

februar måned 2013. 

Klubbens logo 
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Efterårssæsonen 2012 er for-

løbet aldeles tilfredsstillende 

for Mårslet Frimærke- og 

Møntklub. 

Vi formår – i modsætning til 

mange andre foreninger – at 

hæve vort medlemstal. Vi er 

nu oppe på næsten 50 med-

lemmer, og ved fælles an-

strengelse er dette mål abso-

lut indenfor rækkevidde. 

Efteråret har vært præget af, 

at vi har haft 3 store indleve-

ringer på auktioner gennem 

hele sæsonen. Og medlem-

merne har taget godt imod 

det righoldige materiale.  Der 

har været en næsten gluben-

de appetit på nyt materiale i 

alle afskygninger. 

Kresten Iversens samlinger 

blev udstykket i næsten 160 

lots. De er alle solgt. Jens 

Lystbæks samling er stort set 

også væk. Her resterer kun 

ganske få lots. Og så har der 

fra den 3. indleverer været 

solgt en del gode mønter. Her 

er det stadig godt materiale til 

i hvert fald 2 storauktioner. 

Jeg vil gerne takke de mange 

medlemmer, der har støttet op 

omkring disse formidlinger 

ved at holde deres skilte oppe 

under auktionerne. 

Vi drager nu også fordel af at 

have en hjemmeside, så vi 

kan etablere eftersalg efter 

storauktionerne. 

Vi har også levet op til vores 

målsætning om at have 

mindst 3 foredrag på en halv-

sæson. 

Også i foråret har vi formået 

at få fremmede foredragshol-

dere samt 2 af klubbens egne 

medlemmer på banen.  Dels 

kommer Leif Ørndorf fra Od-

der og fortæller om Holbæk 

posthistorie. Og så har vi fået 

en virkelig kender af Grønland 

og den grønlandske posthi-

storie, Torben Hjørne fra Aar-

hus Frimærkeklub til at kom-

me og øse af sin viden. Og 

endelig afrunder Jørgen Aren-

toft sit foredrag om at samle 

på Kina, nu med tiden fra 

1949, da formand Mao vandt 

magten i Kina. 

Jeg vil gerne benytte lejlighe-

den til at ønske alle medlem-

mer en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår.  Og dette ønske 

gælder også de familier, ven-

ner og bekendte, som man 

fejrer de to højtider med. 

Vi lukker dørene op igen på 

Kildevang tirsdag den 8. janu-

ar 2013. 

Bjørn Eriksen 

Lidt fra formanden: 
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Hans G. Rasmussen blev valgt til 

dirigent. 

I sin beretning kom Bjørn Eriksen 

ind på følgende: 

I efteråret 2011 blev der afviklet 16 

mødedage med 3 foredrag,  heraf 

2 eksterne, (Julepost og tjekkoslo-

vakiske frimærker) 

I foråret 2012 blev der afviklet 17 

mødedage med 5 foredrag,  heraf 

2 interne og 3 eksterne 

(Kugleposten, Censurpost, Kærlig-

hedshistorie ud fra 8000 breve) 

Vi har afviklet det traditionelle ar-

rangement i forbindelse med tre-

kantbyttedagen i Fredericia, denne 

gang med klubbetaling af befor-

dringsudgifter og frokost. 

Vi har deltaget med en stand på 

Foreningernes dag i Mårslet. Der 

var ringe besøgstal, men vi fik vist 

ansigtet. 

Det har ikke været muligt at arran-

gere en fællestur til Tyskland. 

Vi er nu på 47, hvilket bestyrelsen 

anser for at være yderst tilfredsstil-

lende 

Preben Madsen er god til at holde 

vor hjemmeside opdateret. 

Vi mangler artikler om frimærker, 

mønter eller postkort til vort med-

lemsblad. 

Vi vil prøve om vi kan samle os om 

et logo for klubben. Preben vil det 

næste stykke tid 

prøve at præ-

sentere forskelli-

ge udkast til 

logo på vores 

hjemmeside. Alle er velkomne til 

at give deres besyv med. På et 

tidspunkt træffer bestyrelsen så 

beslutning om logoet. 

Vi vil prøve at få lavet en bord-

stander med det nye logo til in-

dendørs arrangementer. Herud-

over vil vi have et større sand-

wichskilt, bl.a. til arrangementer 

som det i Tranbjerg. 

Bestyrelsen er blevet enige om 

at foreslå, at der til julefrokosten 

udloddes 3 gevinster på 300,-, 

200,- og 100,- kr. Gavekortene 

kunne kun bruges til køb på vore 

auktioner. 

De to dages hvervekampagne 

på Tranbjerg Bibliotek var forlø-

bet udmærket. Især om freda-

gen var der aktivitet.  

Vi manglende dog synliggørelse 

af arrangementet. Hertil skal vi 

fremover dels have lavet vore 

sandwichskilte, så vi kan trække 

folk ind og dels have bragt mini-

annoncer i uge- eller månedsbla-

dene forud for arrangementet. 

Vi overvejer at afholde et lignen-

de arrangement i Beder til foråret 

og måske også Tranbjerg igen 

efteråret 2013 

Pris for deltagelse i julefrokosten 

i år bliver fortsat 50,- kr. Der 

medbringes en gave til en værdi  

Referat af generalforsamling i Mårslet  

Frimærke- og Møntklub,  

tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.30  
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Super Brugsen  Mårslet 

Åbningstider 

Mandag - fredag 

9 - 19 

Første og sidste 

søndag i måneden 

10 - 17 

30 

Lørdag 

8    - 18 
Fra og med storauktionen den 

2. april 2013 indfører vi en ny 

regel. 

Hvis der indleveres lots, der 

omfangsmæssigt ligger udover 

enkelte frimærker og enkelte 

mønter, påhviler det 

indlevereren selv at 

sørge for præsentati-

on af materialet. 

Her tænkes der i første om-

gang på kasser, samlinger, 

albums og større indstiksbø-

ger m.v., der fylder en del.  

Her har vi ikke mulighed for i 

Ny regel ved indlevering  
til storauktioner 

af 25,- - 30,- kr. 

I debatten blev der bragt et for-

slag frem om, at klubben af sit 

overskud skulle udlodde 100,- kr. 

pr. medlem til køb på storauktio-

nerne. Et sådant arrangement 

havde været en succes i en an-

den klub. 

Bestyrelsen vil overveje modellen 

til forårets storauktion. 

Der var igen en debat om med-

lemskab af Danmarks Filatelistfor-

bund. Hans G. Rasmussen ville 

gerne have vor klub med i fælles-

skabet. 

Der blev drøftet fordele og ulem-

per ved et sådant medlemskab. 

Da vi havde det til afgørelse sidst 

for et par år siden, faldt forslaget 

med overvældende majoritet. 

Mest på grund af prisen. Kontin-

gentet til klubben vil i så fald sige 

fra de nuværende 100,- kr. til 400,

- kr. om året. 

Tiden er næppe moden til en ny 

afstemning. 

Beretningen blev godkendt. 

Torben præsenterede regnskabet 

for 2011/2012. Der er et over-

skud på 2.728,51 kr. . Klubben 

råder nu over en egenkapital på 

16.858,29 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Kontingentet blev besluttet til 

100,- kr. for året 2013. 

Funktionsformændene afgav 

beretninger. De affødte ingen 

kommentarer. 

Der var ikke indkommet forslag 

til generalforsamlingen. 

Torben Leth blev genvalgt til kas-

serer for en ny 2-årig periode. 

Ligeledes blev Henning From-

melt og Jørn Hofman genvalgt til 

bestyrelsen, ligeledes for en ny 2

-årig periode. 

John Grønbæk Jakobsen blev 

genvalgt som suppleant til besty-

relsen, ligesom Jørgen Peter An-

dersen blev genvalgt til revisor. 

Til revisorsuppleant blev Steen 

Bilde Fogh genvalgt. 

Generalforsamlingen sluttede 

som sædvanligt med klubben 

som vært ved 1 genstand. 

bestyrelsen at opbevare dette 

materiale forud for auktionen. 

Hvis man ønsker lots på stor-

auktioner af større omgang, 

skal der indleveres en normal 

seddel til formanden, hvor lot-

tet beskrives grundigt. Indle-

verer og formand samarbej-

der om beskrivelsen. 

Det er herefter indlevereren, 

der sikrer sig, at materialet 

kan vises frem på de eftersyn, 

der er, ligesom det også på-

hviler indlevereren at få mate-

rialet fremlagt på selv aukti-

onsdagen.  

Usolgte lots medtages efter 

auktionen ligeledes af indleve-

reren. 

I øvrigt gælder, at mindstepri-

sen for frimærkelots er 40,- kr. 

i opråb, for mønter er der ikke 

nogen nedre grænse, mens 

den nedre grænse for post-

kort er 30,- kr. Effekter, der 

ikke kan oplægges til disse 

priser, må oplægges på de 

almindelige mødeaftener. 

 

Bjørn Eriksen 



Støt vore annoncører – de støtter os!! 

HJÆLP til selvhjælp i f.m. døråbner i tidsrummet 18.45 - 19.20,  

husk at sidst ankomne  

venter med at gå ind til næste kommer osv. 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Mødeprogram forår 2013  

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.45. 

  8. januar   Sæsonåbning    Almindeligt møde 

15. januar   Holbæk Posthistorie Leif Ørndorf 

22. januar   Almindeligt møde   

29. januar   Skrammelauktion   

  5. februar   Almindeligt møde   

12. februar   Postkort. 3.  

    vandretur på Frederiksbjerg Bjørn Eriksen 

19. februar   Almindeligt møde   

26. februar   Almindeligt møde   

  5. marts   Almindeligt møde   Sidste indlevering til storauktion 

12. marts   Almindeligt møde   

19. marts   Om at samle Kina. 2.del (fra 1949) Jørgen Arentoft 

26. marts   Almindeligt møde   

  2. april   Storauktion   

  9. april   Grønland – posthistorie Torben Hjørne 

16. april   Almindeligt møde   

23. april   Klubmesterskab   

30. april   Afslutning med kaffe og lagkage 

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme, 

gå derfor ind på  www.maarfrim.dk  der altid er opdateret. 


