De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
Referat fra udvalgsmøde den lørdag 21. januar 2012 Kl. 10.00.
I Elsted Lystrup Beboerhus
Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup
Følgende var til stede: Niels L. Carlsen, Erik Simonsen (Sporvejene), Arne Madsen (Elsted- Lystrup frimærkeklub),
Peter Nissen (Århus Julemærkesamler Forening Caritas), Henning Frommelt, Bjørn Eriksen (Mårslet frimærkeklub),
Gunnar Beck (Perfin), Flemming Elley(Sporvejenes Frimærke og Møntklub) og Knud-Erik Andreassen (Elsted-Lystrup
frimærkeklub), Henning Bonde ( Århus Frimærkeklub),
Afbud fra: Ole Ritto (Sporvejene), Torben Malm, Lars Peter Nellemann (Østjysk frimærkeklub), Hans Fink
(Frimærkebanken), Herluf Wulff (Skanderborg Møntsamlerforening), Peder Møller (Sporvejenes Frimærke og Møntklub)

Århus den 22. februar 2012
DSFM Nr. 1-12

Dagsorden:
1. Velkomst ved Niels L. Carlsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Økonomi
4. Love og vedtægter
5. Fremtiden – forslag og diskussion
6. Byttedagen 2012
8. Dato for Næste udvalgsmøde, tid og sted
9. Eventuelt

AD. 1. Niels bød velkommen til mødet i og kunne konstatere, at vi havde en del afbud. Herefter bad
Niels os for en stund minde Peter Møller Hove, som kort forinden var afgået ved døden. Han blev
knap 94 år og var rask til det sidste.
AD. 2. Referatet fra sidste møde, som forinden var blevet udsendt med mødeindkaldelsen, blev
godkendt uden videre kommentarer. Eneste kommentar var fejl i navnet på Knud-Erik (”nu med
bindestreg”)
AD. 3. Arne Madsen nævnte, at vi siden sidst havde oprettet en foreningskonto med ham selv og
Niels Carlsen som de ansvarlige og med eneret til at hæve på kontoen. Herefter runddelte Arne
regnskabet opdateret til udgangen af 2011. Det har vist sig, at der tidligere manglede moms på nogle
af udgiftsposterne – ikke store beløb, men nu skulle regnskabet være rekonstrueret. De enkelte
poster blev gennemgået, og den endelige opgørelse viser en samlet beholdning på 25.035,06 kr. Heraf
24.862,06 på bankkonto, hvilket er det beløb, der blev frigivet af dødsboet efter Henning Mikkelsen.
Herefter uddelte Arne mod kvittering kuverter med de aftalte beløb til medlemsklubberne (7 x
1.800 kr. + 2 x 900 kr. = 14.400 kr.). Dette er ikke medtaget i det fremlagte regnskab, men vedtaget
på vort møde 5. december 2011 (se også referat fra dette). Niels Carlsen efterlyste kommentarer,
og da dette ikke var tilfældet, kunne vi gå til næste punkt. Dog skulle vi huske at spørge Ole Ritto,
om han ville fortsætte som revisor – hvis nej må vi finde en afløser.
AD. 4. Niels Carlsen runddeler forslag til vedtægter, som er nødvendige for vores nyoprettede
konto i banken. Dette udkast er godkendt af banken. Vi gennemgår i fællesskab de enkelte
paragraffer og tilføjer forskellige forslag herunder tilføjelser. Vi blev enige om at Niels Carlsen
reviderer vedtægterne i overensstemmelse med de vedtagne ændringsforslag og herefter sender
det frem pr. mail/post.
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AD. 5. Niels Carlsen havde på ny ordet, og påpegede, at vi i forbindelse med kommende byttedag
skulle huske at få en annonce i DFT. Undertegnede ville kontakte Ib Krarup snarest (er sket, men
kunne ikke komme i det første blad i 2012). Når vi nærmer os sommeren bliver der tale om en mere
udførlig beskrivelse af vores byttedag i DFT – som vi plejer. Herefter drøftede vi adresselisten, som
trænger til opdatering. Undertegnede udarbejder ny adresseliste, som sendes med dette referat.
AD. 6. Byttedagen bliver 21. oktober, og bliver som sidst på Teknisk Skole på uændrede vilkår.
Prisen altså 2.100 kr. + erkendtlighed til Janni Poulsen for hendes ulejlighed med at servicere os.
AD. 7. Næste møde aftaltes til 13. august kl. 19.00. Det bliver enten i Viby eller Lystrup. Der gives
nærmere besked herom.
Ad.8. Under eventuelt spurgte Henning Frommelt nærmet til beholdning af præmier – det oplystes,
at der var ca. 10 stk. på nuværende tidspunkt. Der er behov for supplering, så vi kan honorere
”indgangspræmie” og trækninger i det amerikanske lotteri. Peter Nissen foreslog, at vi på kommende
byttedag placerede klubbordene iblandt krejlerne, hvilket der var bred enighed om. Vi kontakter
Lars Peter, som organiserer bordene og har kontakten til krejlerne. Vi tager det op på næste møde.
Peter Nissen henviste til tyveriet af frimærker op til jul for en angivelig værdi af 130.000 kr. Vi skal
som klubber være opmærksomme på slagtilbud. Herefter var der diskussioner om klubbetalte
frokoster (eller mangel på samme) i forbindelse med byttedagen. Peter Nissen foreslog, om vi kunne
stemme om forslag til gratis mad. Det bliver et punkt på næste møde.
Herefter sluttede mødet.

De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
På udvalgets vegne.
Henning Bonde
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