


Vi lever i mødet

Tranbjerg Hovedgade 1 | 8310 Tranbjerg J
8630 3700 | tranbjerg@djurslandsbank.dk

I Djurslands Bank
lever vi i mødet. 
Mødet mellem 
dig og os. 



Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale:
Lokalcenter Kildevang
Langballevej 3 - 8320 Mårslet
(Dørerne åbnes kl. 18.30)

www.maarfrim.dk - e-mail: maarfrim@gmail.com
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MÅRSLET FRIMÆRKE-
OG MØNTKLUB

S T I F T E T  D .  2 0 .  M A J  1 9 74

Spændende og interessant postkort sendt fra Aarhus 10/9-1906 til Vejle:
På kortet står der bla. skrevet:
Her ser De vores egen kære Rigsdagsmand, Folketingsmand, Redaktør og Pølse-
fabrikant Peter Sabro komme ud fra De gamles Hjem med Hans Majestæt Kong 
Frederik den ottende. (De gamles hjem på Kirkegårdsvej 1 - Århus) 

Tilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim HansenTilhører Kim Hansen



Formand
Jørn Hofman
Hørretløkken 279 
8320 Mårslet, 
Tlf. 8629 4946
Mobil 2864 6706
279hofman@gmail.com

Næstformand
Henning Frommelt, 
Holme Parkvej 417, 
8270 Højbjerg, 
Tlf. 23 83 94 86
hfr56@mail.dk

Kasserer
Torben Leth
Gyldenkronesvej 4
8320  Mårslet
Tlf. 86 29 25 03
tleth@outlook.com.dk

Best: medlem
Torben Johnsen 
Nørrevænget  95 
8310  Tranbjerg J 
Tlf. 86 14 44 65

Best: medlem
Jørgen Andersen 
Mølleparken 10 
8320  Mårslet 
Tlf. 86 29 37 99
Jp.andersen@mail.dk

Blad redaktion
René Petersen
Tlf. 51 92 63 65
repeter.repeter@gmail.com

BESTYRELSEN

OBS!

Jeg modtager meget gerne gode 
idéer og materiale til indhold i 
bladet.
kontakt mig på E-mail: 
repeter.repeter@gmail.com

HUSK: www.maarfrim.dk 
altid er opdateret...

Dette nummers citat...
“Hele mit liv har jeg troet at 
 luft var gratis, indtil 
      jeg købte en pose 
                       chips.”

KONTINGENT

Kontingentet for medlemskab i 
2020 udgør 100,- kr.

Beløbet kan betales på to måder:
Betaling på en mødeaften direkte 
til kassereren.

Betaling til Djursland Bank, 
kontonummer 7266-1016807

Kontingentet må være betalt
Inden udgangen af februar måned 
2020.



OPSTART EFTERÅR 2020 2. SEPTEMBER

 7 januar Åbningsaften

 14 januar Medlemsaften

 21 januar Skrammelauktion

 28 januar Møntaften

 4 februar Vis os din samling

 11 februar Postkortaften

 18 februar Bytteaften

 25 februar Tipskupon 

 3 marts Kim fortæller om Odders 
   tidlige post- historie

 10 marts Sidste frist for indlevering 
   til storauktion

 17 marts Almindelig mødeaften

 24 marts Skrammelauktion

 31 marts Jan viser private postkort 
   fra Sverige 2008 – 2019

 7 april Klubmesterskab

 14 april Eftersyn til storauktion 21.04.

 21 april Storauktion

 28 april Afslutning

HJÆLP til selvhjælp i form af døråbner i tidsrummet 18.30-19.20.

HUSK ! 
Sidst ankomne venter med at gå ind indtil næste person dukker op.

        Forårsprogram 2020



Referat fra Generalforsamlingen
i Mårslet Frimærke- og Møntklub 08.10.2019

Valg af dirigent
Foreslået og valgt Hans G.Rasmussen. Dirigenten gjorde opmærksom på en fejl i dagsordenen, 
den passede ikke med afsnit 12 i lovene. Forsamlingen vedtog at ændre mødets dagsorden.

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen havde trykt en beretning, der blev uddelt under mødet. Beretningen blev fremlagt 
af formanden. Der var ingen bemærkninger til beretningen. Herefter blev beretningen enstem-
mig vedtaget.

Regnskabet for 2017 og 2018
Kasseres havde omdelt et skriftlig regnskab, der blev vedtaget uden bemærkninger.

Kontingent
Uændret 100 kr. pr. år.

Beretning fra funktionsformændene
Biblioteket.
Jørgen Peter Andersen havde meldt afbud af private årsager, det blev foreslået fra forsamlingen 
at vi anskaffede et katalog over stjernestempler, bestyrelsen vil se på sagen.

Storauktioer.
Henning Frommelt foreslog at vi afholder en auktion med mere værdifulde lots. Bjørn Eriksen 
tilbød at stå for den, med hensyn til gennemsyn og præsentation. Bestyrelsen vil se på at sætte 
den på programmet en gang i foråret 2020. Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklub-
ber. Henning Frommelt omtalte den kommende byttedag i Bellevuehallen, og appellerede til 
medlemmerne om at give en hånd med ved opstillingen af borde om lørdagen.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

Valg i henhold til vedtægterne.
Valg af formand.- Jørn Hofman blev valgt for 2 år.
Valg af bestyrelsesmedlem. - Jørgen Peter Andersen - blev valgt for 2 år.
Valg af suppleant til bestyrelsen. – John Jakobsen blev valgt for 1 år.
Valg af revisor. - Steen Fogh blev valgt for 1 år.
Valg af revisorsuppleant - Preben Madsen blev valgt for 1 år.

Eventuelt.
Der havde været nogle problemer omkring uddeling af solgte og usolgte lot efter auktionen. 
Bestyrelsen prøver at ændre på forretningsgangen.
Jørn Hofman meddelte at det var sidst gang, han modtog genvalg til bestyrelsen.

Mvh.Bestyrelsen.



Hilsen
Bjørn Eriksen 

Vi forsøger igen med en...

STORAUKTION
For år tilbage var der tradition for, at klubben afholdt 2 årlige storauktioner.
Det har der så været ro om længe, men i foråret 2020 forsøger vi på ny.
Det handler om at få kvalitetsobjekter fra medlemmerne frem i lyset. Ofte findes 
der gode objekter på de normale ugentlige auktioner, men det er sjældent medlem-
merne har mulighed for at sætte sig ind i, hvad det er for noget. Det gælder især 
samlinger, som det kan tage nogen tid at overskue.
Ved at etablere en storauktion, er der mulighed for at offentliggøre de forskellige 
auktionslots i medlemsbladet og på klubbens hjemmeside i god tid. Herudover er 
der eftersyn af materialet på mødedagen ugen før auktionen, så man i fred og ro 
kan vurdere, om det er umagen værd at afgive bud. 
Denne gang skal mindsteprisen for et enkelt lot være mindst 50,- kr. Lottet skal på 
sædvanlig vis være detaljeret beskrevet og prissat.  Der kan være tale om enkelt-
objekter og samlinger af både mønter og frimærker, ligesom bedre postkortlots 
kan indleveres. Hvert medlem har adgang til at indlevere max. 10 lots til auktio-
narius (Bjørn Eriksen) senest på den dag, der er angivet i mødeprogrammet. 
Lots, der mere hører hjemme på skrammelauktioner, kasser m.v., kan afvises 
til storauktionen. For samlingers vedkommende har indlevereren ansvaret for at 
medtage lottet til eftersyn ugen før auktionen og naturligvis igen på auktions-
dagen. Vær med til, at vi igen kan afholde storauktioner i Mårslet Frimærke- og 
Møntklub.



SØGES!
Århus postkor� og luxstemplede mærker

Alle er meget velkomne til at kigge på min hjemmeside

www.bjorneri.dk
Her kan du se hvad jeg mangler og hvad jeg afhænder.

Med venlig hilsen
Bjørn Eriksen

NYTTIGE LINKS:
Danske Frimærker .................. www.frimindeks.dk/findmaerket.htm
Identificer dine frimærker ....... www.thestampcollector.net/wwidentifier.html
Queen Elizabeth ..................... www.british-stamps.com/browse/elizabethfrom71/
Informations database ........... www.stamp-collecting-world.com/
Herregaarde i Danmark .......... https://herregaarde.dis-danmark.dk/ 
Samlerside ............................ https://colnect.com/da/categories
Frimærkealbum ..................... www.stampworld.com/da/
Postkortsalg .......................... http://samlerhuset.dk/shop/37-postkort
Frimærkeauktioner ................ www.catawiki.dk/a/t/75-frimaerkeauktion-international 
Auktionshus ........................... www.skanfil.no/info?id=340&Shop=False

Tak fordi du handler lokalt...

Mårslet



Vil du også gerne sende og modtage postkort med 
frimærker fra hele verden? 

Og få nye pennevenner? 
Så er postcrossing helt sikkert noget for dig.

 
I disse digitale tider kan der efterhånden være langt imellem de frimærkefrank-
erede breve og postkort. Dog savner mange mennesker at få andet end reklamer 
og kedelige regninger i postkassen.  
 
Hvis du også hører til dem, der gerne vil modtage postkort fra hele verden, så 
er postcrossing helt sikkert noget for dig. Postcrossing er et verdensomspændende 
fænomen, grundlagt af portugiseren Paulo Magalhaes. Med det formål at forene 
mennesker fra hele verden, uanset bopæl og interesser, oprettede han i 2005 
hjemmesiden www.postcrossing.com. hvor man kan registrere sig og sende postkort 
til skriveglade mennesker over hele verden for derefter at modtage samme antal 
postkort retur. Det er en sjov og ny måde at samle postkort og frimærker på. 
 
Hvordan gør man? 
Det er helt gratis at tilmelde sig postcrossing. Når du først er tilmeldt, er det første 
skridt at bede om en adresse på den person, du skal sende et postkort til. 
Du modtager herefter modtagerens adresse og et unikt ID- nummer. 
Når du skriver postkortet, skal du huske at anføre tydeligt ID-nummer, således at 
modtageren kan registrere dit postkort på www.postcrossing.com. 
Når dit postkort er registreret, bliver din adresse frigivet til den næste postcrosser, 
der beder om en adresse at sende et postkort til. 
Ved at postcrosse giver du andre mennesker indblik i en lille del af dit liv. 
Der er ingen specielle regler for indholdet - du kan skrive om lige præcis det, du 
ønsker. 
 
Nogle vælger at skrive om deres land, eller fortæller om deres dagligdag. 

www.postcrossing.com.


