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Bestyrelsen                

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 2383 9486 

 hfr56@mail.dk 

 

Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 
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Best. medlem:  

 Torben Johnsen  

 Nørrevænget  95  

 8310  Tranbjerg J  

 Tlf. 8614 4465 

 

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 
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Kontingent 2014 

Kontingentet for medlemskab  

i 2014 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 2014. 

Se mere på   

www.maarfrim.dk 

Alle medlemmer,  

annoncører,  og deres  

familie ønskes en rigtig  

god jul samt et godt og  

lykkebringende nytår 

Med kærlig hilsen  

Bestyrelsen    
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Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

ikke genopstillede til deres to 

poster, der var på valg.  

Det lykkedes ikke at få valgt en 

formand, da der ikke var opstillet 

kandidater og der heller ikke 

fremkom forslag. Bestyrelsen 

havde forud drøftet, at denne 

mulighed kunne blive aktuel.  

Planen var derfor, at der burde 

kunne vælges to til bestyrelsen, 

så den blev fuldtallig. Bestyrel-

sen måtte så efterfølgende kon-

stituere sig og meddele konstitu-

eringen på et kommende med-

lemsmøde og på klubbens hjem-

meside.  

Denne model tilsluttede general-

forsamlingen sig.  

Jørgen Peter Andersen og Tor-

ben Johnsen blev foreslået til 

bestyrelsen, og begge blev valgt 

for 2 år.  

John Jacobsen blev genvalgt 

som suppleant til bestyrelsen.  

Som ny revisor blev Steen Fogh 

valgt, mens Preben Madsen blev 

ny revisorsuppleant.  

Under eventuelt fremkom der 

forskellige ideer til markering af 

klubbens 40 års jubilæum i for-

året 2014. Bestyrelsen arbejder 

videre med ideerne.  

 

Bjørn Eriksen 
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Der blev ikke valgt nye for-
mand, men bestyrelsen er 
fuldtallig  
 

I sin beretning kom formanden, 

Bjørn Eriksen, ind på, at vi ligger 

og svinger omkring de 50 med-

lemmer. Ganske flot, når vi tager i 

betragtning vi ligger klemt mellem 

Viby og Odder.  

For to år siden forsøgte vi som et 

eksperiment med mødeaftener 

hver tirsdag 

i vinterhalv-

året i mod-

sætning til 

tidligere 

kun hver 

anden tirs-

dag. Vi kan 

konstatere, at der på hver møde-

aften deltager omkring 25 med-

lemmer, hvorfor ordningen med 

møde hver tirsdag nu må anses 

for at være permanent.  

Vi har afviklet 2 arrangementer et 

på Tranbjerg Bibliotek og et på 

Beder bibliotek. De gav ganske 

vist kun få nye medlemmer, men 

vi har vist flaget i lokalområdet, 

der stadigvæk udover Mårslet er 

Tranbjerg, Beder, Malling og Sol-

bjerg.  

Vi har været i stand til at kunne 

afvikle 3 foredrag per. halvsæson.  

Turen til Trekantbyttedagen i Fre-

dericia sidste år var en stor suc-

ces. Vi forsøger at gentage den i 

år, og hvis det igen bliver godt, 

er  vi tæt på, at det er en traditi-

on.  

Regnskabet blev fremlagt af Tor-

ben Leth der kunne konstatere et 

underskud på 736, 08 kr. Det 

skyldes, at vi har indkøbt så 

mange postfriske frimærker til 

udsendelse af medlemsbladet, 

at vi har nok til de næste par år. 

Det forventes derfor, at der de 

kommende år 

bliver tale om 

større overskud.  

Klubbens egen-

kapital udgør 

16.122,21 kr.  

Der var forslag 

om at donere et 

beløb til Brugerrådet på Kilde-

vang, der godt kunne bruge pen-

ge til deres aktiviteter, eksempel-

vis et bidrag til en ny beboerbus. 

I betragtning af at vi stort set ikke 

betaler husleje på Kildevang, var 

der en positiv tilgang til forslaget. 

Bestyrelsen drøfter det nærmere.  

Med en henstilling til kassereren 

om at splitte diversekontoen me-

re op blev regnskabet enstem-

mig godkendt.  

Kontingentet blev for 2014 fast-

sat til 100,- kr. (uændret)  

Formanden Bjørn Eriksen og be-

styrelsesmedlem Jørn Jønsson 

havde på forhånd meddelt, at de 

Generalforsamlingen den 24. september 2013  
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Støt vore annoncører – de støtter os!! 

  

 

Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 8672 5464  

Århuspostkort  

og luxstemplede mærker søges.  

 

Gå ind på min hjem-

meside og se, hvad jeg mangler, 

og hvad jeg afhænder 

Alle er velkomne 

www.bjorneri.dk 

Bjørn Eriksen 

 
Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 

 
Søges postkort  

Fra Frederiksbjerg 

samt frimærker  

med motiver af jernbane 

Europa undtaget 

Danske jernbane fragtmærker. 

Bent Sørensen 

byoffset@post2.tele.dk 

 IN-PO Frimærker & Mønter 

  

Vi fører alt i frimærke & mønt  

tilbehør/litteratur, der kan skaffes. 

 Vi har åbent efter telefonisk aftale. 

Tlf. 8629 3675 

 

Sydtoften 25   8260 Viby J                       

www.in-po.dk 

 e-mail in-po@tdcadsl.dk 

 

 

 

Mårslet Frimærke- og Møntklub’s      

Hjemmeside     www.maarfrim.dk 

Har i gode idéer til noget der kan laves om. 

Send  en  e-mail:  maarfrim@gmail.com   

Jeg søger frimærker  

fra Cypern og Malta. 

Postkort med motiver fra  

Skovbådene der sejlede langs  

sydkysten ved Aarhus. 

Småskibsfarten på Aarhusbugten. 

Postkort med motiver fra  

restaurationer og traktørsteder  

omkring Aarhus. 

hof-man@webspeed.dk 

 
Brug www.maarfrim.dk  

den er lavet for dig der samler på frimærker, mønter, 

og gamle postkort fra Mårslet og omegn. 

Blev afgjort på det sidste møde, i 

2013.  

Torben Leth fik fortjent førstepræ-

mien. (billede her under)  

Torben har deltaget i samtlige 16 

møder og svaret rigtig på 8 

spørgsmål.  

Han nåede således i alt 40 points 

af 48 mulige.  

Så præmien – Årbog 1987 fra 

Mødepræmiekonkurrencen efterår 2013 

Færøerne, fandt den rigtige vin-

der.  

Henning Frommelt opnåede 38 

points, på 2. pladsen, og på 3. 

pladsen Hans G. Rasmussen 
De 3 vindere har som de eneste 

været med på samtlige møder. 

 

Præmietagerne ønskes hjertelig 

tillykke. 

Samtlige resultater kan ses på vores hjemmeside. 



HJÆLP til selvhjælp i f.m. døråbner i tidsrummet 18.45 - 19.20,  

husk at sidst ankomne  

venter med at gå ind til næste kommer osv. 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

www.maarfrim.dk 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Mødeprogram forår 2014  

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.45. 

  7. januar   Sæsonåbning     Almindeligt møde  

14. januar   Almindeligt møde  

21. januar   Hemmelig møde  

28. januar   Almindeligt møde  

  4. februar   Skrammelauktion   

11. februar   Almindeligt møde  

18. februar   Foredrag  

25. februar   Almindeligt møde 

  4.  marts    Almindeligt møde 

11. marts    Almindeligt møde 

18. marts    Almindeligt møde 

25. marts    Auktion diverse 

  1. april    Hemmelig møde 

  8. april    Almindeligt møde 

15. april    Foredrag 

22. april    Klubmesterskab 

29. april    Jubilæum 40 år 

 

SOMMERPAUSE 

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme, 

gå derfor ind på  www.maarfrim.dk  der altid er opdateret. 


