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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Adresser, mail adr.  tlf. nr.  

samt andre oplysninger,  

i det her blad 

gælder nødvendigvis ikke i dag. 

 

For at være helt sikker på at i får 

det rigtige gå derfor ind på 

 

www.maarfrim.dk 

 

Og find det sidste nye blad  

MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Et sjovt Aarhuspostkort fra 1905 med titlen ”Fremtidsbillede fra Aarhus”. 

Motivet er taget fra Sct.Pauls Kirkeplads ned ad Bruunsgade. Fotografens 

navn er ikke angivet, men vedkommende har moret sig godt og grundigt 

med fremtidsvisioner for Aarhus. Sporvognen har fået godt selskab af  

diverse biler, cyklister, luftfartøj m.m. Originalkortet kan ses på side 6.   
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Mårslet Frimærke- og Møntklub  

mødelokale:   Lokalcenter Kildevang    

Langballevej 3 - 8320 Mårslet  

(Dørene åbnes kl. 18.30)  

Tilhører:  Kim Hansen 



Hørt i postbutikken...  
 

Brevet er for tungt, der skal flere 

frimærker på.  

Nå, bliver det lettere af det ? 

OBS! 

 

Jeg modtager meget gerne  

gode idéer og materiale  

til indhold i bladet. 

 

kontakt mig på E-mail 

maarfrim@gmail.com 

 

HUSK:  www.maarfrim.dk 

altid er opdateret. 

 

KONTINGENT 
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  Formand:  

 Frank Christiansen 

 Mårslet Byvej 10  

 8320 Mårslet,  

 Mobil  4220 0150 

 f.c@mail.dk 

   

  Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Holme Parkvej 417,  

 8270 Højbjerg,  

 Tlf. 2383 9486 

 frommelt417@gmail.com 

 

  Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 

 

  Best medlem:  

        John Grønbæk Jakobsen  

         Stampmøllevej 18  2. sal tv          

 8300  Odder  

 Tlf. 2871 2479 

 

  Best medlem: 

 Jørgen Andersen  

 Mølleparken 10  

 8320  Mårslet  

 Tlf. 86 29 37 99 

        Jp.andersen@mail.dk 

 

  Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 2926 7361 

  www.maarfrim.dk 

  mail: maarfrim@gmail.com 

BESTYRELSE 

Kontingentet for medlemskab  

i 2022 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 2022. 



Generalforsamling  

i Mårslet Frimærke og Møntklub, 

Tirsdag den 5. oktober 2021. kl. 19.30. 

 
Valg af dirigent. 

Foreslået og valgt Hans G. Rasmussen. 

  

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 enstemmig vedtaget. 

  

Regnskabet for 2020 og 2021: 

Kasseren omdelte et skriftlig regnskab, herefter  redegjorde han for det  

store underskud,  ( 7120,50 ) der dels skyldtes, at det forløbne år havde 

været kontingentfri, grundet de mange aflyste møder  

under coronapandemien, og ligeledes indkøb af en stor samling  

fra et nu afdød medlem. 

  

Kontingent: 

Med udsigt til at coronaen nu er nogenlunde overstået,  

vedtog forsamlingen at kontingent igen skal være 100 kr om året. 

  

Beretning fra funktionsformændene: 

Biblioteket:  Jørgen Peter Andersen aflagde beretning og opfordrede til, at 

der kom forslag til eventuelle udvidelser af biblioteket. Det blev foreslået, at 

man på hjemmesiden kunne se, hvad der fandtes i biblioteket.  

Bestyrelsen ser på det. 

  
Storauktioner: 

Henning Frommelt oplyste at bestyrelsen, på grund af den store mængde 

materiale klubben er i besiddelse af, har aflyst efterårets storauktion. 

  

Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklubber: 

Henning Frommelt berettede, at mange udstillings og byttedage igen er 

kommet i gang, dette gælder også byttedagen i Aarhus. Han opfordrede 

klubbens medlemmer til at deltage i opstillingen af borde og stole. 
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 Indkomne forslag: 

Der var indkommet 2 rettidige forslag fra Rene Petersen. 

 

Forslag 1. foreslog en mere digital udgave af klubbladet, som skulle  

udsendes til medlemmerne. Der skulle ligeledes uddeles en skriftlig udgave 

på klubmøderne, således at man her kunne modtage den digitale udgave 

på skrift.   Klubben kunne herved spare penge ved fremstillingen af det  

nuværende blad. Efter debat blandt forsamlingen, viste der sig en stemning 

for, at fortsætte den nuværende bladordning. Forslaget blev trukket. 

 

Forslag 2. foreslog at det blev mulig, at fremstille en kop kaffe på klubmø-

derne. Efter en debat blandt forsamlingen blev man enige om,  

at se på mulighederne, når vi kommer op i de nyrenoverede lokaler. 

  

 Valg i henhold til vedtægterne. 

 

Valg af formand : 

Jørn Hofman havde før generalforsamlingen meddelt, at han ikke modtog 

genvalg. 

Frank Christiansen blev foreslået og valgt med akklamation. 

 

Valg af bestyrelsesmedlem: 

Jørgen Peter Andersen  genvalgt for 2 år. 

 

Valg af bestyrelsesmedlem: 

John Grønbæk Jakobsen valgt for 1 år.(Da han indtræder midt i en periode) 

 

Valg af suppleant til bestyrelsen: 

Keld Jørgensen blev valgt for 1 år. 

 

Valg af revisor: 

Preben Madsen  Valgt for 1 år. 

 

Valg af revisorsuppleant: 

Peter Sørensen.  Valgt for 1 år. 

  

Eventuelt: 

Der var ingen bemærkninger.        

Bestyrelsen... 



Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Mårslet 

Tak fordi du handler lokalt... 

Bestyrelsen har i år valgt Bjørn Eriksen til årets postkortsamler 2021 

STORT TILLYKKE. 

  

Der er mange aktive postkortsamlere, som har fortjent hæder – hver på 

deres område, men Bjørn fortjener i særdeleshed hæderen, da han er aktiv 

på mange fronter.  

Bjørn var idemand og stifter i Postkortklubben. 

Han var manden der stod forrest ved klubbens stiftende  

generalforsamling den 24. oktober 2009 i Odder. 

Bjørn har således været med til at der blev udarbejdet vedtægter  

for klubben. 

Samtidig var Bjørn den første formand for klubben, ligesom han var  

webmaster i en periode. 

Bjørn giver gerne sin viden videre til andre postkortsamlere og han er  

særdeles aktiv omkring postkortsamlerriet, han har en stor hjemmeside og 

er ivrig skribent både på hans Blok og på Facebook. 

Ligeledes er det altid en fornøjelse når Bjørn laver overskuelige statistikker. 
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ÅRETS POSTKORTSAMLER 2021 

www.postkortklubben.dk 

Tilhører:  Kim Hansen Postkort fra forsiden 

gode venner kan lave alting sammen -  

men kun de bedste vender er i stand til at lav ingenting sammen. 



 

4.  januar Åbningsaften. 

11.  januar Postkortaften 

18.  januar Bytteaften 

25.  januar Skrammelauktion. 

1.  februar Medlemsaften 

08.  februar Møntaften 

15.  februar Bjørn ”postkort” 

22.  februar Postkortaften 

1.  marts Vis os din samling. 

08.  marts Tipskupon – Finn. 

15.  marts Almindelig møde 

22.  marts Kim´s kvarter 

29.  marts Medlemsaften 

5.  april Postkortaften 

12.  april Skrammelauktion. 

19.  april Møntaften 

26.  april Klubmesterskab. -  Karsten 

3.  maj Afslutning. 

Der kan forekomme ændringer i programmet. 

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. 

www.maarfrim.dk - opstart efterår 6. september 

Forårsprogram 2022 


