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Referat  

generalforsamling 

Médailles Souvenir nyhed 

Formanden’s beretning 

Mødeprogram 
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Vi ser på  
din økonomi  
med friske  

øjne 

...den lokale bank 

Skift til... 

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk 

 

Jeg har tidligere beskrevet 

souvenir ”mønterne” som er 

startet i Frankrig. 

I 2015 har disse fransk-

mænd udviklet konceptet 

og er startet med Souvenir-

EURO sedler.  

Jeg har på mine 2 små feri-

er til Frankrig i år mødt de 

nye ”sedler” – de er flotte og 

mere  

fortællende end ”Mønterne” 

har plads til. 

De er præget som rigtige 

pengesedler: I rigtig god 

kvalitet – indlagt ”sølv”streg 

og ”hologram” - med en ens 

forside – og med en lokal 

bagside – prydet med en 

flot stregtegning af den 

lokale attraktion – og måler 

7,0 x 13,0 cm. – i elegante 

farvenuance i lilla. 

Nogle eksempler er: Eiffel 

tårnet, Invationskysten Utah 

Beach og Storkeparken i 

Alsace.  

 

 

 

Det er jo smart tænkt – de 

har jo hele distributionsnet-

tet fra ”mønterne” – og pri-

sen er stadigvæk kun 2,00 

Euro pr. stk. 

 

55 - Jan 

Medailles Souvenir – Nyhed 

ens forside 

Eiffel tårnet, 

Invationskysten Utah Beach 

Storkeparken i Alsace 
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Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

Bestyrelsen                

Formand:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 

 

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:  

 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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Referat for Mårslet Frimær-

ke og Møntklub.   

Generalforsamling. 

Tirsdag den 6. oktober 

2015. kl. 19.30. 

 

1.Valg af dirigent. 

Hans G Rasmussen blev foreslået 

og valgt. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Den udsendte beretning blev op-

læst af formanden Jørn Hofman. 

Der var ingen bemærkninger, og 

beretning blev derfor enstemmig 

vedtaget. 

3. Regnskab 2014/2015. 

Kassereren fremlagde regnskabet. 

Der var ingen bemærkninger, og 

regnskabet blev enstemmig vedta-

get. 

4. Kontingent. 

Formanden foreslog uændret  

kontingent 100 kr. pr. år. Forslaget 

blev vedtaget. 

5 Beretning fra  

funktionsformændene. 

Biblioteket. 

Jørgen Peter Andersen var fravæ-

rende, men der var intet særlig  

at bemærke. 

Storauktioner. 

Henning Frommelt berettede at 

der i årets løb ikke havde været 

afholdt storauktion, da der ikke 

havde været materiale til en så-

dan.  

Der havde i stedet været afholdt 

forskellige specielauktioner  

for såvel frimærker som mønter. 

Byttedag i de samvirkende fri-

mærkeklubber. 

Henning Frommelt fortalte at der 

igen i år ville blive afholdt bytte-

dag, denne gang i  

Bellevuehallen d.18.10.2015.  

6. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen 

forslag. 

7. Valg. 

Valg af formand.   Jørn Hofman 

blev foreslået og valgt for 2 år. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

Torben Johnsen blev foreslået 

og valgt for 2 år. 

Jørgen Peter Andersen  

blev foreslået og valgt for 2 år. 

Jørgen Andersen var fraværen-

de, men der forelå tilsagn ved 

fuldmagt. 

Valg af suppleant til bestyrelsen. 

John Jakobsen blev foreslået og 

valgt for 1 år. 

Valg af revisor. 

Steen Fogh blev foreslået og 

valgt for 1 år. 

Valg af revisorsuppleant. 

Preben Madsen blev foreslået og 

valgt for 1 år. 

8. Eventuelt. 

Der blev spurgt om, hvor stort et 

beløb man havde givet til køb af 

bus til Kildevang.  Kassereren 

svarede, at man havde givet 

1500 kr.  

Ellers var der ingen spørgsmål. 

 

På bestyrelsens vegne. 

Jørn Hofman.  
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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   
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Beretning for Mårslet  

Frimærke og Møntklub. 

2014-2015. 

28-09-2014. 

Fællestur til Fredericia byttedag 2 

biler med medlemmer startede fra 

Kildevang med købelystne 

medlemmer. Andre var taget der-

ned på eget initiativ, så 10 – 12 

medlemmer mødtes dernede 

til frokost betalt af klubben. Vi tror 

alle fik en god dag i Fredericia. 

07.10.2014. 

Klubben holdt en velbesøgt gene-

ralforsamling. 

Dagsorden:  

1.  Valg af dirigent:  

Hans G. Rasmussen.  

2. Bestyrelsens beretning.  

Oplæst af Jørn Hofman. Beretningen 

blev vedtaget.  

3. Regnskab 2013/2014.   

Fremlagt af Torben Leth. 

Regnskabet fremviste et mindre un-

derskud, dette kunne dog forklares 

af, en donation til Kildevang til ind-

samlingen af midler til indkøb af en 

ny bus til beboerne på Kildevang. 

Regnskabet blev vedtaget uden be-

mærkninger.  

4. Kontingent:   100 kr. pr. år.  

5. Beretning fra  

funktionsformændene:    

Biblioteket Jørgen Peter Andersen.  

Jørgen Peter Andersen havde ingen 

særlige bemærkninger til Biblioteket.  

Storauktioner Henning Frommelt.  

Henning konstaterede at der var ma-

teriale til afholdelse af storauktion.  

Byttedagene i de Samarbejdende 

Frimærkeklubber Henning From-

melt og Torben Johnsen.  Henning 

Frommelt  fortalte om den aflyste 

Byttedag i Aarhus, og at der blev 

arbejdet på at afholde en ny et an-

det sted, når man havde fundet et 

egnet lokale.     

6. Indkomne forslag:   

Der var ingen indkomne forslag.  

7. Valg i henhold til vedtægterne: 

Sidste år lykkedes det ikke at finde 

en formand, denne gang opstillede 

Jørn Hofman resten af sin valgperi-

ode, følgende blev valgt:  

Valg af formand: Jørn Hofman. 

valgt for 1 År.  

Valg af kasserer:  

Torben Leth. Genvalgt for 2 År.  

Valg af bestyrelsesmedlem:  

Henning Frommelt. valgt for 2 År.  

Valg af suppleant til bestyrelsen: 

John Jakobsen. Genvalgt for 1 År.  

Valg af revisor:  

Steen Fogh. Genvalgt for 1 År.  

Valg af revisorsuppleant:  

Preben Madsen. Genvalgt for 1 År.  

8. Eventuelt: 

Der blev udtrykt ønske om mere tid 

til bytteri og socialt samvær.  

Man blev enige om, en aften om 

måneden ikke at begynde på aukti-

on før Kl: 20.30. Bestyrelsen indar-

bejder det ønskede i programmet. 

Der var en opfordring til, at flere 

medlemmer på mødeaftener fortal-

te om hvordan og hvorfor de sam-

lede på netop deres områder.  

26 medlemmer deltog i generalfor-

samlingen. 

25.11.2014 

Klubben afholdt sin traditionelle 

julefrokost, 27 medlemmer deltog 

og vi fik en god aften med sange, 

historier og det store terningspil, 

det gør altid lykke og det gjaldt  

også denne gang. 

16.12.2014. 

Afholdtes årets sidste mødeaften, 

vi prøvede for første gang at læg-

ge en begrænsning på indlevering 

af lots. Hvert medlem måtte denne 

aften kun indlevere 5 lots, det var 

for at begrænse den tid vi brugte 

til auktion, da foreningen denne 

aften også bød på varm gløgg  

og æbleskiver. 

25.02.2015. 

I vinterens løb havde vi to møde-

aftner hvor Bjørn Eriksen fortalte 

og viste på skærm, hvordan man 

bliver oprettet på QXL, hvordan 

man køber og sælger på nettet. 

Der var god interesse for emnet 

og fin opslutning. 

21.04.2015 

Klubmesterskabet er altid noget 

der er stor interesse om, og efter 

en spændende dyst, fik den føl-

gende resultat. 

1.  Med ret til at kalde sig klubme-

ster det næste år: Jan Amnitzbøl. 

2.  Jørgen Arentoft.   3.  Peer Juul 

Jensen.    4.  Erik Brædder. 

28.04.2015. 

Sidste mødeaften i foråret. Her 

skulle det så afgøres, hvem der 

skulle have forårets mødepræmie. 

På førstepladsen kom Bjørn Erik-

sen med 45 point.  

På andenpladsen kom Børge  

Frederiksen med  44 point. Og 

efter en ekstra konkurrence om 

tredjepladsen mellem 5 deltagere 

blev pladsen vundet 

af Hans G Rasmussen. Herefter 

er der sommerferie frem til 

01.09.2015. 

20.09.2015 

Som sædvanlig var der god inte-

resse fra klubbens medlemmer til 

byttedagen i Fredericia. En pæn 

lille gruppe tog i fællesskab der-

ned. Klubben gav frokost og en øl 

eller vand. Det var en hyggelig tur, 

som alle deltagerne var glade for. 

 

På Bestyrelsens vegne. 

Jørn Hofman 

 

 
Støt vore annoncører – de støtter os!! 



HJÆLP til selvhjælp i form af døråbner i tidsrummet 18.30 - 19.20,  

husk at sidst ankomne  venter med at gå ind til næste kommer 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.45.  

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme.   

www.maarfrim.dk   er altid opdateret. 

  

    Mødeprogram    efterår 2015 

13. okto Specialauktion nr. 1 bestående af mønter og frimærkesam-

linger ved Bjørn.  Se lotfortegnelsen www.maarfrim.dk  

18. okto Byttedag   de samarbejdende  

Frimærke- og Møntklubber i Aarhus og omegn.   

Bellevuehallen Vestre Strandalle 170 kl. 9 - 15 

20. okto Medlemmer viser samling 

27. okto Foredrag  Lilian Boye-Hansen  

fortæller om en tragisk kærlighedshistorie 

Eftersyn til specialauktion nr. 2 den 3. November.  

3. nove Specialauktion nr. 2 bestående af frimærkesamlinger  

ved Bjørn.    Se også lotfortegnelsen  www.maarfrim.dk 

10. nove Medlemsmøde / Bytteaften 

17. nove Postkort ved Bjørn og andre 

24. nove Julefrokost 

1. dece Medlemsauktion  ( Postkort ) 

8. dece Skrammelauktion 

15. dece Juleafslutning 


