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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Adresser, mail adr.  tlf. nr.  

samt andre oplysninger,  

i det her blad 

gælder nødvendigvis ikke i dag. 

 

For at være helt sikker på at i får 

det rigtige gå derfor ind på 

 

www.maarfrim.dk 

 

Og find det sidste nye blad  

www.maarfrim.dk  |  e-mail:  maarfrim@gmail.com 

DECEMBER 2020 

MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale:  

Lokalcenter Kildevang  

Langballevej 3 - 8320 Mårslet  

(Dørene åbnes kl. 18.30)  

 

Sjovt håndkoloreret julekort med ”Julehilsen  

fra Aarhus”. Kane og nisser suser rundt om  

Sct. Pauls - kirken.  

Sporvognen er der også blevet plads til! 

Julekortet er sendt hel lokalt  

til en adresse på Brunsgade  24/12 - 1908. 

Tilhører 

Kim Hansen 

Følg  hjemmesiden 

www.maarfrim
.dk 

for opdateringer. 



Tænkepause…..            

                          betyder det, at vi skal holde op med at tænke ? 

Bestyrelsen   

Formand:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Mobil 2864 6706 

 279hofman@gmail.com 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Holme Parkvej 417,  

 8270 Højbjerg,  

 Tlf. 2383 9486 

 frommelt417@gmail.com 

 

Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 

 

Best: medlem:  

 Torben Johnsen  

 Nørrevænget  95  

 8310  Tranbjerg J  

 Tlf. 2932 2249 

 

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 

Kontingent 2021 
Kontingentet for medlemskab  

i 2021 udgør 0,- kr.  

 

På grund af de mange  
aflysninger i 2020 og  

sikkert også i 2021 ingen 

ved det endnu, har  
bestyrelsen besluttet, at 

2021 bliver kontingentfri, vi 
skal da ikke betale, for den 

tid vi ikke har været der. 

 

OBS! 
 

Jeg modtager meget gerne gode 

idéer og materiale til indhold  

i bladet 

kontakt mig på E-mail 

repeter.repeter@gmail.com 

 
HUSK:  www.maarfrim.dk 
altid er opdateret. 

Dette nummers citat.. 
 
Kend reglerne,  
så du ved,  
hvordan du  
bryder dem  
ordentligt…. 
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Til medlemmerne af  

Mårslet Frimærke og Møntklub. 
 
Så nærmer Jul og Nytår sig og coronaen raser stadig, det er vi 

meget kede af, det er jo ikke meget, vi har fået set til hinanden i 

efteråret, men vi må være optimister og håbe på, at det bliver 

bedre i foråret, jeg har en god kontakt til frivilligkonsulenten på 

Kildevang, så når hun har noget nyt, lader hun høre fra sig.  

Vi har i bestyrelsen arbejdet med at udarbejde et forårsprogram, 

her har vi taget nogle af de programpunkter op, som vi ikke fik 

gennemført i efteråret, vi håber på, at vi kan gennemføre dem i 

foråret. Hvis vi har sat nogle medlemmer på programmet, 

på datoer der ikke passer dem, hører vi gerne fra jer. 

Jeg har 07.12. været til møde på Kildevang, det var et julemøde 

for de frivillige der kommer på Kildevang, der blev orienteret 

om aktiviteter i fremtiden, det jeg var interesseret i var ombyg-

ningen af cafeen, de regner med at begynde først på sommeren 

og afslutning i oktober, der var også tale om, at de vil rejse et 

telt i byggetiden. 

På grund af de mange aflysninger i 2020 og sikkert også i 2021 

ingen ved det endnu, 

har bestyrelsen besluttet, at 2021 bliver kontingentfri, vi skal da 

ikke betale, for den tid vi ikke har været der. 

Da vi jo nok ikke ses inden Jul og Nytår, vil bestyrelsen ønske 

alle medlemmer en rigtig glædelig Jul og et godt nytår, samt et 

ønske om snarlig gensyn i det nye år. 
 
På bestyrelsens vegne. 

Jørn Hofman. 



Referat fra Generalforsamling  

i Mårslet Frimærke og Møntklub 29. september 2020. 
 

Valg af dirigent. 

Foreslået og valgt Hans G.Rasmussen. Dirigenten gjorde opmærksom på en fejl i 

dagsordenen, ifølge lovene skulle to bestyrelsesmedlemmer på valg, dagsordenen 

sagde kun et. Forsamlingen vedtog at ændre dagsordenen  så to kom på valg. 

 

Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen havde trykt en beretning, der blev uddelt under mødet. 

Beretningen blev fremlagt af formanden. Der var ingen bemærkninger til beret-

ningen.  Herefter blev beretningen enstemmig vedtaget. 

 

Regnskabet for 2019 og 2020. 

Kasseres havde omdelt et skriftlig regnskab, der blev vedtaget uden bemærknin-

ger.  Kontingent   Uændret 100 kr. pr. år. 

 

Beretning fra funktionsformændene. 

Biblioteket. 

Jørgen Peter Andersen aflagde beretning og opfordrede til, at der kom forslag til 

eventuelle udvidelser af biblioteket. 

 

Storauktioer. 

Henning Frommelt på grund af Corona situationen, er stort set alle auktioner og 

byttedage aflyst. 

 

Byttedagene i de samarbejdende frimærkeklubber. 

Henning Frommelt meddelte at byttedagen i Aarhus er aflyst. 

 

Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 
Valg i henhold til vedtægterne. 

Valg af Kasserer Torben Leth blev genvalgt for 2 år. 

Valg af bestyrelsesmedlem Henning Frommelt blev genvalgt for 2 år. 

Valg af bestyrelsesmedlem. Torben Johnsen blev genvalgt for 2 år. 

Valg af suppleant til bestyrelsen. – John Jakobsen blev valgt for 1 år. 

Valg af revisor Preben Madsen blev valgt for 1 år. 

Valg af revisorsuppleant Jan Amnitsbøl blev valgt for 1 år. 

Eventuelt. 

Det blev vedtaget at sende den afgående revisor Steen Fogt en blomsterhilsen 

med en hilsen og tak for arbejdet som revisor, og et ønske fra alle om en god 

bedring. 

 

Fremstilling af bladet blev drøftet, René Petersen lovede at undersøge såvel pris, 

udseende og format. 

 

Vi udsender en ny liste med medlemmernes samleområder.  

Den skal også på hjemmesiden. 

 

Vi burde også have en liste med medlemmernes mailadresser. Den kunne være 

god at have i disse  Coronatider, hvor vi kunne have brug for, at sende en 

hurtig meddelelse til medlemmerne. 

 

Vi vedtog at holde en ny Storauktion i klubben efter samme retningslinjer 

som den nylig afholdte auktionen skal afholdes i efteråret 2021. Bjørn 

Eriksen er tovholder. 

 

Bestyrelsen. 
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bagsiden til postkortet som ses på forsiden 



Mårslet 

Tak fordi du handler lokalt... 

Forårsprogram 2021 
    

5. januar Åbningsaften.  

12. januar Postkortaften  

19. januar Bytteaften  

26. januar Skrammelauktion.  

2. februar Medlemsaften  

9. februar Møntaften  

16. februar John G. Jakobsen Fortæller.  

23. februar Medlemsaften  

2. marts Vis os din samling.  

9. marts Tipskupon – Finn Laursen.  

16. marts Almindelig møde  

23. marts Kim’s aften  

30. marts Almindeligt møde  

6. april Postkortaften  

13. april Skrammelauktion  

20. april Møntaften  

27. april Klubmesterskab    Carsten  

4. maj Afslutning  

Der kan forekomme ændringer i programmet. 

Hjælp til selvhjælp i form af døråbner 

i tidsrummet 18.30 - 19.20 

HUSK ! 
Sidst ankomne venter med at gå ind indtil næste person dukker op. 

www.maarfrim.dk - opstart efterår 7. september 
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Så kom det i brug!                                                              ( AFA  nr.  1024) 

 

Hver gang, jeg finder et frimærke, som jeg synes om, lægger jeg det til side i et 

ringbind, fordi jeg er overbevist om, at det kan bruges til en af mine små epistler, 

jeg sender til diverse klubblade. Og så får det lov til at blive siddende, til den rig-

tige lejlighed byder sig til! 

Og denne dag oprandt, da BT havde en artikel i sine spalter, der fortalte, at  

Sepp Piontek var blevet kåret til den bedste og mest betydningsfulde danske 

landstræner. 

Jeg må tilstå, at jeg altid har ment, at denne hæder tilhører Richard Møller Niel-

sen. Men i dag, hvor begejstringen har lagt sig efter EM-titlen kom i hus i 1992, 

må jeg erkende, at titlen retteligt er korrekt placeret hos Sepp Piontek. 

Han var virkelig en revolution i dansk fodbold, bl. a. lærte han  spillerne at træne 

og agere som professionelle. Han løftede holdet 2-3 klasser i international fod-

bold, mens han var træner for landsholdet i perioden 1979-90. Hans synlige me-

ritter er slutrunder i EM- 1984 og 88,  

samt VM 1986. 

Jeg synes, det er en relevant handling at ved-

føje EM-frimærket fra 1992, hvor Richard 

Møller Nielsen førte holdet til Guld, da de 

slog Tyskland i finalen Ullevi i Göteborg. 
 

Hilsen  Kaj 

 




