De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
Referat fra udvalgsmøde den lørdag 29.september 2012 Kl. 10.00.
hos Østjysk Frimærkeklub
Viby Lokalcenter, kantinen
Kongsgårdsvej 6, Vivy J.
Følgende var til stede: Niels L. Carlsen (Sporvejene), Torben Malm (Østjysk frimærkeklub), Peter Nissen (Århus
Julemærkesamler Forening Caritas), Henning Frommelt, Bjørn Eriksen (Mårslet frimærkeklub), Gunnar Beck (Perfin),
Hans Fink (Frimærkebanken), og Henning Bonde (Århus Frimærkeklub),
Afbud fra: Ole Ritto , Erik Simonsen, (Sporvejene), Arne Madsen (Elsted- Lystrup frimærkeklub), Flemming
Elley(Sporvejenes Frimærke og Møntklub,) Herluf Wulff (Skanderborg Møntsamlerforening), Peder Møller (Sporvejenes
Frimærke og Møntklub), Lars Peter Nellemann, (Østjysk frimærkeklub)

Århus den 18. oktober 2012
DSFM Nr. 3-12

Dagsorden:
1. Velkomst ved Niels L. Carlsen Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Byttedagen 2012 – sidste forberedelser og aftaler
4. Dato for Næste udvalgsmøde, tid og sted
5. Eventuelt

AD. 1. Niels bød velkommen til mødet i og kunne konstatere, at vi havde en del afbud.
AD. 2. Referatet fra sidste møde blev godkendt, idet Niels Carlsen oplyste, at han havde fået
tilsagn fra Ole Ritto angående revisorjobbet. Angående bankgebyret, så fastholder Arne Madsen
Danske Bank, som også er hans private bank. Arne spørger til gengæld banken om gebyret kan
modregnes i en annonce.
AD. 3. Niels Carlsen kunne meddele, at Janni Poulsen holder ferie, men har fundet en afløser – Signe
– som varetager vores interesser. Janni har instrueret Signe, men Niels Carlsen følger op. Niels
fortsatte med, at Odder frimærkehandel havde spurgt til byttedagen i år, men fået at vide, at alt er
udsolgt. Indforstået hermed og vil vente til næste år. I denne sammenhæng foreslår Niels, at vi
forsøger med 4 handlende, da Inge og Poul jo ikke har så mange frimærker på lageret længere.. Vi
ser ved opstillingen denne gang, om der kan gøres plads til en ekstra handlende. Niels kunne tilføje, at
de små borde – 83 stk. er afløst af 63 store, som meddelt af Lars Peter, som havde foretaget en
inspektion af forholdene. Lars Peter udarbejder en ny bordplan. Niels har fået melding om at Erik
Simonsen muligvis ikke møder op til byttedagen – ramt af blodprop tidligere dette år. Undertegnede
spurgte til mulighed for hjælp til handicappede – nævnte Bach fra århusklubben.
AD. 4. Næste møde aftaltes til lørdag 19. januar kl. 10. Torben Malm undersøger til den tid, om vi
kan benytte lokalerne i Viby.
Ad.5. Under eventuelt præciserede Niels, at vi møder op kl. 7.30 om søndagen, og stiller borde op
lørdag kl. 16.
Herefter sluttede mødet.
De Samarbejdende Frimærke og Møntklubber i Aarhus og omegn
På udvalgets vegne.
Henning Bonde
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