De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
Referat fra udvalgsmøde den lørdag 19.januar 2013 Kl. 10.00.
hos Østjysk Frimærkeklub
Viby Lokalcenter, kantinen
Kongsgårdsvej 6, Vivy J.
Følgende var til stede: Niels L. Carlsen, Erik Simonsen, (Sporvejene), Arne Madsen (Elsted- Lystrup frimærkeklub),
Torben Malm (Østjysk frimærkeklub), Peter Nissen (Århus Julemærkesamler Forening Caritas), Henning Frommelt, Bjørn
Eriksen (Mårslet frimærkeklub), Gunnar Beck (Perfin), Hans Fink (Frimærkebanken), Flemming Elley(Sporvejenes
Frimærke og Møntklub) og Henning Bonde (Århus Frimærkeklub)
Afbud fra: Ole Ritto , (Sporvejene), Herluf Wulff (Skanderborg Møntsamlerforening), Peder Møller (Sporvejenes Frimærke
og Møntklub), Lars Peter Nellemann, (Østjysk frimærkeklub)
Særlig indbudt: John Nielsen (Sporvejene)

Århus den 3. februar 2013
DSFM Nr. 1-13

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
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 havde nogle afbud. Særlig
velkomst til John, som sørger for foto af hver enkelt til brug for kommende byttedage som service
til de fremmødte. Vi bliver let genkendelige, og derved lettes adgangen til at stille spørgsmål.
AD. 2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
AD. 3. Arne Madsenindledte med at fortælle, at regnskabet var sendt til Ole Ritto, som havde
gennemset det og sendt retur underskrevet. Ole Ritto havde spurgt nærmere til nogle bilag, men da
Arne ikke havde modtaget det underskrevne regnskab, måtte vi nøjes med at vurdere Arnes kopi, og
så vente med den endelige godkendelse til regnskabet foreligger i underskrevet stand. Vi drøftede
dog nogle af de enkelte punkter. Her nævnes i kronologisk rækkefølge:
a)
Gebyr. Peter Nissen foreslog, at der oprettedes en såkaldt ”tom konto”, hvor der kunne
udstedes fuldmagt til givne personer. Herved kunne gebyret til Danske Bank spares. Den aktuelle
konto kunne bare omdøbes. Niels Carlsen påpegede, at vi skulle have sikkerhed for, at vi i tilfælde af
dødsfald (Arne Madsen) ikke havnede i den samme situation, som vi havde med Henning Mikkelsen.
Peter Nissen foreslog, at vi opretter et dokument i forbindelsen med kontoen, således, at det er
juridisk holdbart.
b)
Overskud. Torben Malm spurgte nærmere til vores overskud, og mente selv, at det kunne
være de 470 kr. under ”Beregnet beholdning”. Arne redegjorde nærmere for de enkelte poster, og
nåede frem til, at overskuddet nok nærmere var omkring 1.000 kr. set i forhold til 2011. Det fremgår
ikke direkte af posterne. Arne ville redegøre nærmere for overskuddet via mail.
AD. 4. Niels Carlsen kunne meddele, at den kommende byttedag bliver 20. oktober og fået dette
bekræftet i brev fra Teknisk Skole en gang i oktober sidste år. Vi stiller som sædvanligt bordene op
om lørdagen. Angående forplejningen har vi mulighed for at gå tilbage til ”frikadeller + kartoffelsalat”

1

som er en bedre løsning end smørrebrød. Vi hænger ikke på evt. overskud, da dette kan anvendes af
skolen på et senere tidspunkt, hvilket ikke gælder smørrebrød. Vi kunne alle tilslutte
os ”frikadelletilbuddet”. Herefter drøftede vi , hvilke handlere vi kunne tilbyde stand. Vi har
følgende at vælge mellem:
RA – InPo – Odder / Leni – Fyns Frimærkeservice. Vi prøver at få plads til 4 handlere, idet Odder og
Leni går på skift. Det går nok lidt ud over krejlerne, men burde ikke kunne give problemer. Peter
Nissen foreslog, at vi sætter prisen på det første krejlerbord til 60. kr. og for efterfølgende 75 kr.
– dog med den begrænsning, at der højst kan disponeres over tre borde. Der var bred tilslutning til
denne model. Niels Carlsen påpegede i denne forbindelse, at der tidligere har været tilfælde, hvor
krejlere har pakket sammen forholdsvis tidligt, og at han ville påtale dette over for rette
vedkommende efter opfordring af Bjørn Eriksen. Vi får igen eet gratis klubbord hver, men betaler 50
kr. for et ekstra – der kan højst disponeres over to borde. Der var forslag om at gøre
handlerstandene lige store og i denne forbindelse påpegede Torben malm og Bjørn Eriksen at det
måske ville gavne sagen, hvis de pågældende forinden blev orienteret om hvad de kan regne med. Vi
skal have aftalt dette nærmere med Lars Peter, som har kontakten. Peter Nissen foreslog, at vi
gentager ideen med at blande klubborde og krejlerborde. Hans Fink gjorde opmærksom på at der
kunne skabes bedre plads ved ”banken” ved at vende bordene på tværs. Henning Frommelt påpegede,
at vi skulle prøve at få gjort belysningen bedre – Niels kontakter pedellen.
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. Handlerne har udvist interesse herfor. Henning Frommelt nævnte, at det bliver sidste
gang han kan stå for lotteriet på denne måde.
AD. 6. Næste møde aftaltes – af hensyn til Lars Peter - til lørdag 1. juni kl. 10. Torben Malm
undersøger til den tid, om vi kan benytte lokalerne i Viby.
Ad.7. Niels Carlsen lagde ud med nævne, at vi forud for byttedagen skulle sørge for passende
omtale. JP Århus kunne være en mulighed. Vi skulle prøve at kontakte ”Fritid”. Niels sender et
eksemplar rundt til orientering, hvor det fremgår en artikel om frimærkesamleriet. Ellers har
vi ”Radio Hinnerup”. John nævnte, at vi måske kunne benytte ”P4 Østjylland”. Vi skulle alle tænke
over de foreliggende muligheder til næste møde.
Herefter sluttede mødet.
De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
På udvalgets vegne.
Henning Bonde
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