
ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J 

Nr 1 · 39. årgang · januar 2020 

Godt nytår 2020 



Side 2 

Østjysk Frimærkeklub 

Bestyrelsen 

Formand: Torben Malm, tlf. 86284782, mo-
bil 51334426, E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Ib Graadal, tlf. 20471797 

E-mail: igraadal@gmail.com 

Næstformand: Keld Ovedal Andersen,  

E-mail: kj12and@gmail.com 

Sekretær: Henning Bonde, 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Poul Kristiansen 

E-mail: poul.kristiansen@webspeed.dk 

Auktionsleder: Poul Kristiansen 

E-mail til klubben:  

ostjystfrimaerkeklub@gmail.com 

CVR-nr.: 37503835 

PINCETTEN 

Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 
Viby J. tlf. 86284782 
E-mail: tom.malm@privat.dk 
  
Tryk: Husets trykkeri 
  

Deadlinie: Blad nr. 2 februar, sæsonen 2019-
2020,  mandag den 27. januar  2020. 
 

Hjemmeside 

http://www.østjysk-frimærkeklub.dk 

Webmaster: Ib Graadal, tlf. 20471797 

E-mail: igraadal@gmail.com 

Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver 
mandag kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler, 
Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl. 
18.30. 

Forsiden: Brev fra en frimærkehandler til en 
anden frimærkehandler. Hvor i 1942 i Viby? 
Bernstorffsvej nummer 28. 

 Amerikansk lotteri 

Så modtages der indleveringer til amerikansk lotteri. 

- alle må indlevere til amerikansk lotteri 

- max 50 lot pr. indlevering 

- Skandinavien Afa-katalogpriser, postfrisk pålydende min. 25 kr. eller katalogpris 
min. 100 kr. Stemplet/ubrugt (postfrisk pris minus 50% ved tilfælde, der ikke er prissat 
i Afa) katalogpris min. 100 kr. 

- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser min. 100 kr., ved Michel-kataloger min. 10 €. 

 For stemplede mærker gælder, at der indleveres materiale i almindelig god kvalitet 
som beskrevet i Afa-katalog. 

 Fuld reklamationsret hvis ovennævnte ikke overholdes. 

Lot indleveres i pergamynposer. 

 Dårlig kvalitet vil blive frasorteret. Kvalitetstjek sker dog uden, at åbne de 
indleverede poser. 

 Der afregnes med 15. kr. pr. lot. 

 Til mødeaftnerne lægges der lot frem forholdsvis i forhold til antal indleverer. Alle 
har lot med på hver mødeaften. 

Bestyrelsen 



Side 3  

Fra bestyrelsen 

Godt nytår 

Så er vi nok en gang røget ind i et nytår. 
Og nok en gang efterlader vi et år hvor 
der igen var røre om Post Nord. Denne 
gang var problemet, at Post Nord i Dan-
mark manglede penge for overhovedet at 
kunne bringe breve ud i Danmark. Atter 
en gang blev det reddet med en ny bevil-
ling!!   

Selv om Post Nord skranter, så eksiste-
rer vores hobby stadigvæk. Der afholdes 
auktioner, på internet og enkelte liveauk-
tioner. Især på Bruun Rasmussens live-
auktion, har der sidste par år været helt 
vilde priser. Der afholdes udstillinger, 
klubudstillinger og nu også igen national-
udstilling. 

Apropos National udstilling, som 
her i år 2020 skal afholdes i Ny-
borg sidst i november, har bestyrel-
sen tænkt sig at arrangerer en bus-
tur til udstillingen. Mere herom se-
nere på året. 

I klubberne er der derimod pro-
blemer. Ikke alle steder, men no-
gen døjer med faldende medlems-
tal, andre døjer med manglende 

medlemmer, som er interesseret i at tage 
en tørn med bestyrelsesarbejde. Der er 
nødvendigvis nogen, som må melde sig, 
når bestyrelsesmedlemmer ønsker at blive 
afløst efter mange års arbejde i en besty-
relse!  

Generalforsamling 

Som det kan ses på side 5, så er der ge-
neralforsamling mandag den 17. februar 
kl. 19.30. I år er kasserer Ib Graadal og 2 
bestyrelsesmedlemmer Henning Bonde - 
Poul Kristiansen og bestyrelsessuppleant 
Gert Nielsen på valg. 

Mød op til generalforsamlingen. Se ind-
kaldelse og dagsorden på side 5. 

Julefrokosten 

Også julefrokosten bød på stor til-
slutning, hele 47 tilmeldte medlem-
mer. Lige så mange, som der er til 
de normale mødeaftener. Der var 
som sædvanlig en fin stemning. 
Som det også kan ses på billederne. 

Tak til alle dem som før, under og 
efter julefrokosten hjalp til, og det 
var pænt mange.  

Omtale af forårets foredrag - aukti-
oner og venskabsbesøg se næste. 
side. 
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I foråret er der foreløbig truffet aftale med foredragsholdere i januar, februar og marts. 
April er der endnu ingen fast aftale om.  Vi lægger ud med et foredrag af Per Friis Mor-
tensen om Slovenien mandag den 27. januar. Per har lavet følgende omtale af foredraget:  

Slovenien 1919 - 1921, Balkan - Europas urolige hjørne. 

Et foredrag af Per Friis Mortensen fra Herning. 

Efter en tur rundt på det meste af Balkan gøres der et 
længerevarende stop i Slovenien, hvor vi ser lidt på et af 
den filatelistiske verdens mest ikoniske frimærker. Se 
Ivan Vavpotičs skitse til disse frimærker til venstre. 

Derefter vil vi se eksempler på nogle af de, i forhold til 
hvad vi kender fra dansk filateli, mærkelige og/eller 
underfundige ting der sker i den Slovenske filateli. 

Den 24. februar kommer Jan Drejer fra Vejle Frimærke-
klub,  med et foredrag om Den Danske Brigade og Kom-
mando, 1947-1958. Den 30. Marts får vi så besøg af Hans 
Schønning med 8210 Hasle, Social Posthistorie om po-
sten i Aarhus V, Hasle postkontor.  

27. april: Ingen aftale endnu.  

Auktioner i foråret 2020 

Stor Medlemsauktion og ven-
skabsbesøg.  

Den 9. marts afholder vi forårets Stor-
auktion. På denne aften har vi også ven-
skabsbesøg fra Hadsund Frimærkeklub og 
Vejle Frimærkeklub. 

Startprisen på auktionslot til Stor Med-
lemsauktion er 25 kr. og der er en lotaf-
gift på 5 kr. per solgt lot. Der kan indleve-
res 25 lot per medlem.  

På grund af venskabsbesøget vil besty-
relsen, for at få en så god auktion som 
muligt, både i antal lot og kvalitet og 
bredde, forbeholde sig ret til sortere i de 
indleverede lot.  

Sidste frist for indlevering af lot er på 
klubaftenen den 27. januar. Men gerne 
før. 

Foredrag i foråret 2020 

Hollandsk auktion.  

Mandag den 3. februar holder vi Hol-
lands auktion. Sidste frist for indlevering/
tilmelding til hollandskauktion er den 30. 
januar.  

Lige som ved sidste Hollandske auktion 
er det første byder med skiltet oppe, som 
får hammerslag på lottet. Desuden er der 
indført en mulighed for indleverene, at 
sætte en mindstepris på de indleverede 
lot. Mindsteprisen skrives på indleve-
ringslisten, så det kun er auktionarius som 
kender mindsteprisen. 

Dette er indført for, at de indleverede 
lot ikke bliver solgt til rene spotpriser, og 
den deraf naturlige følge, at de indlevere-
de lot har karakter af skrammellot. 
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GENERALFORSAMLING  
 

Mandag den 17. februar 2020 kl. 19.30 
i Klubbens lokale på Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 

6 8260 Viby J. 

  
Dagsordenen: 

 
  1. Valg af dirigent.  

 

  2. Valg af stemmeudvalg.   

 

  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.   

 

  4. Behandling af det reviderede regnskab. 

 

  5. Beretning fra funktionsmænd. 

 

  6. Fastlæggelse af kontingent. 

 

  7. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ind-

sendes skriftlig til bestyrelsen senest d. 3. februar 2020. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedl., revisorer, suppleanter og revisorsupple    

anter: 

 1: Kasserer: På valg Ib Graadal. 

 2: 2 Bestyrelsesmedlemmer: På valg Henning Bonde 

  Poul Kristensen. 

 3: 1 Bestyrelsessuppleant: På valg Gert Nielsen. 

 4: 1 revisor: På valg Finn Kundahl. 

   

 Alle valg gælder for en 2-årig periode.  

 

  9. Eventuelt 

 
Bestyrelsen 
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Foredrag 27. januar: Slovenien 1919 - 1921 
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Wolfgang Amadeus Mozart (1746 – 1791) 

En anekdote som hustruen Constanze husker den (1762 – 1842) 

Jeg voksede op i en meget musikalsk familie, min far, Fridolin var bassanger, sufflør 

og nodekopist ved hofoperaen i Mannheim. Mine to ældre søskende, Josepha og Aloysia 

blev begge operasangere, som Mozart komponerede direkte til. Jeg selv optrådte som so-

list i forskellige sopranpartier, som også var skrevet af Mozart – og der blev skrevet – 

”at jeg havde en smuk sangstemme, - men ingen diva”, af musikanmelderne. 

Igennem hele min ungdom kom der mange forskellige mennesker i vores hjem, det var 

fars kollegaer fra operaen, men fløjtenisten Hr. Joseph, oboisten Hr. Haffner og kompo-

nisten Hr. Vogler, var hyppige gæster. Men alle var fra den musikalske verden, her min-

des jeg særligt en Hr. Alberth, efternavnet husker jeg ikke, men han kunne altid få enhver 

sammenkomst til at blive en fest med sang og musik. Hr. Alberth havde altid en lille gave 

med til min mor, gaven var næsten altid den samme som Hr. Alberth kaldte for sit – ”livs 

eliksir”. Ps. Med lidt bestikkelse, fik jeg langt om længe recepten til ”livs eliksiren” lok-

ket ud af Hr. Alberth, den kunne jeg måske selv få brug for engang. 

Ondsindede rygter ville vide at jeg voksede op 

med en mor som drak! – Jeg husker kun at 

mor altid sang og var i godt humør når Hr. 

Alberth havde været på visit. 

Som 15-årig mødte jeg Mozart første gang 

som var forelsket i min søster Aloysia, men 

det forhold sluttede hurtigt igen. Anden gang 

vi mødtes, var i Salzburg hvor vi nu boede, 

det var i julen året efter. Mozart var på vej 

hjem fra Paris, hvor hans mor døde, han var 

løbet tør for penge og om han måtte bo hos 

os. I 1781 møder jeg Mozart igen, vi er nu flyttet til Wien. Mozart boede hos os en tid, 

men måtte til sidste flytte ”på grund af folkesnakken”. 

Vi var blevet forelsket i hinanden og blev senere gift d. 4. august 1782. 

Vores ægteskab varede kun i 9 år, men vi fik 6 børn, hvoraf de 4 kun levede i kort tid. 

Efter Mozarts død i 91 skulle et par værelser tømmes og det under denne oprydning jeg 

genså recepten fra Hr. Alberth. 

Omstændighederne gjorde, at jeg måtte udleje to værelser til en Hr. Georg Nicolaus 

Nissen. De næste mange år inden vi giftede os, førte vi et muntert familieliv med koncer-

ter, middags- og aftenselskaber, rejser og udflugter. På et tidspunkt fortalte jeg Georg 

om recepten som jeg fik 77, han syntes vi skulle afprøve ”livs eliksiren” ved vores mange 

selskaber, den nye eliksir blev afprøvet og efter lidt små ændringer, faldt den i de fleste 
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gæsters smag og recepten indeholder følgende ingredienser: ¼ stang vanilje – 2 spiseske 

hel sort peber – 5 klitrosehyben – 3 dl. Kaffebønner – 1 teske tormentilrod. Det hele dæk-

kes med en neutral alkohol. Efter 8 dage filtreres ingredienserne fra og fortyndes til den 

gode smag er funden ca. 1 hel flaske, der kan evt. tilsættes lidt sødemiddel efter smag og 

behag. 

I 1809 blev vi gift i domkirken i Bratislava. Vi turde ikke være længere i Wien, en vis 

Hr. Napoleon var på krigsstien. Georg blev året efter kaldt til København hvor han for 

mine penge købte ejendommen på hjørnet af Lavendelstræde og Hestemøllestræde, den 

skulle tjene som bolig og til udlejning. 

Ps. Der er senere opsat en mindeplade på huset, hvor der i dag er en foged ret under 

Københavns Byret. 

Fortalt efter bedste evne, København 1830. 

Constance Nissen. (Fra Freddy’s samling) 
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Hvorfor netop dette i vores klubblad 
kunne man spørge. Løsningen finder I på 
mærket neden for. I et lot, som jeg købte 
for nylig. Det var et lille posekartotek 
med engelske mærker – mest ganske billi-
ge og nogle få bedre, men fint til prisen. 
Den første pose indeholdt AFA 118, ½ 
penny lysegrøn, som er ganske alminde-
lig. Som de fleste af jer nok ved, er de en-
gelske mærker som regel dårlige afstem-
plinger. Dog lagde jeg mærke til et enkelt 
med centralt stempel og i luksus udgave. 
Men hvad stod der så? JAPAN – BRI-
TISH EXHIBITION. 22. juli 1910. Her er 
så mærket. 

krig få år forinden, og at Japan i 1910 lige 
havde annekteret Korea. 

Lidt flere fakta om udstillingen: 

Baron Õura Kanetake, minister for 
landbrug og handel var præsident for det 
japanske udvalg, der organiserede udstil-
lingen. Englands repræsentant var Henry 
Fizalan-Howard, hertug af Norfolk. Der 
var 2.221 japanske udstillere, og Japan rå-
dede over i alt 43.256 m2. Den kejserlige 
japanske flåde sendte den japanske byg-
get cruiser ”Ikoma” (forankret i Grave-
send i Kent) for at gøre opmærksom på, at 
den anglo-japanske alliance primært var 
en flådealliance.  Hvert af de japanske re-
geringsministerier var repræsenteret sam-
men med det japanske Røde Kors og 
posthuset. Næsten 500 førende japanske 
firmaer sendte varer til udstillingen i Lon-
don. I marts 1910 besøgte dronning Ale-
xandra udstillingsområdet, som gav stor 
reklame for det kommende arrangement. 
Kong Ed-
wards død 
samme forår 
betød, at åb-
ningen blev 
udsat til 14. 
maj. Udstil-
lingen var 
bredt kendt i 
London som 
”den japan-
ske udstil-
ling”, og da 
den lukkede 
29. oktober 
samme år, 
havde over 8 
millioner af-
lagt stedet et 
besøg. 

DEN JAPANSKE-BRITISKE UDSTILLING 1910 
(af Henning Bonde) 

Der er med andre ord tale om et sær-
stempel, men nu lidt om denne udstilling. 
I 1908 foreslog man fra Japan, at der blev 
afholdt en udstilling i London for at styr-
ke den britisk-japanske alliance på græs-
rodsniveau. Det blev stærkt støttet af den 
japanske udenrigsminister Jutaro Komu-
ra, som var klar over, at der i den vestlige 
verden var en generel opfattelse af Japan 
som et tilbagestående og underudviklet 
land. Der blev i 1909 i Japan indsamlet en 
stor sum penge for at sponsorere udstillin-
gen, men det blev altså først til virke-
lighed året efter. Udstillingen varede fra 
14. maj til 29. oktober og var den største 
internationale udstilling, som det japanske 
imperium havde deltaget i indtil da. Vi 
skal lige huske, at Den japanske-russiske 

Ligner et frimærkehæfte 
(fx booklet 2010) udgivet i 
jubilæumsåret for udstillin-
gen, men er informations-
guide til udstillingen 
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Østjysk Frimærkeklub 

Referat af generalforsamling mandag 18. februar 2019 kl. 19.30 

Generalforsamlingen startede med velkomst af Torben Malm. Der var fremmøde af 43 
medlemmer. Torben nævnte, at beretning og regnskab samt klubbens datapolitik var lagt 
frem til afhentning. 

Ad 1. Valg af dirigent: Torben Malm foreslog på bestyrelsens vegne Steen Pedersen, 
som blev valgt uden modkandidat. Steen indledte med at konstatere, at generalforsamlin-
gen var indkaldt 8. januar og dermed lovlig varslet ifølge klubbens vedtægter og således 
beslutningsdygtig og fortsatte med at oplæse punkterne i dagsorden for generalforsam-
ling, og som efterfølgende blev godkendt af de fremmødte. 

Ad 2. Valg af stemmeudvalg: Steen Pedersen foreslog Poul Børge Graversen og Finn 
Kundal til stemmeudvalget, hvis det skulle blive aktuelt. Begge accepterede og blev god-
kendt af forsamlingen. Herefter kunne vi gå til næste punkt og formanden fik ordet. 

Ad 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Torben indledte med, at det nærmest 
var en gentagelse fra sidste år. Men vi skal passe på, at det ikke bliver rutine og altid som 
det plejer. Vi skal se fremover og tænke på afløsning af de nuværende bestyrelse og have 
afløsere parat, når og hvis det viser sig nødvendigt. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
2018 har været et rimeligt år. Vi fortsætter med en aktiv medlemsskare. Vi har fortsat et 
stort fremmøde på over 50 % af foreningens medlemmer. Langt de fleste aftener har vi et 
fremmøde på mellem 45 og 55 medlemmer. Og så er det at vi kommer til det som okay. 
Vi har i 2018 i oplevet en usædvanlig tilgang af nye medlemmer 5-6 stykker. Desværre 
har vi også måtte mindes afdøde medlemmer flere gange, 5 gange. 3 medlemmer har vi 
måttet slette af medlemslisten på grund af ikke betalt kontingent. Vores udvidelse af sæ-
sonen med maj måned, ekstra 4 mødeaftener, har været godt besøgt også i 2018. Vores 
sommermøder har været fra få til mange, mellem 20 og 35 fremmødte medlemmer. Dette 
er nok fordi vores medlemmer på grund af deres alder ikke længere holder ferie, der hvor 

de erhvervsaktive gør.  
Foredrag/Medlemmet fortæller: Det er stadigvæk ikke svært at få foredragsholdere 

til at komme i vores forening. Dog oplever vi ligesom andre foreninger, at det er en be-
grænset skare at vælge imellem efterhånden. Der er prøvet foredragsholdere, som fortæl-
ler historie i stedet for med udgangspunkt i deres samlinger. Det har vist været okay til 
en forandring.  

Auktioner: I stedet for 2 ”stor klubauktioner” og 2 hollandske auktioner, har vi ændret 
til 1 større hollandskauktion i efteråret og 1 ”stor klubauktion” i foråret. Dette fordi der 
har været et lidt lavt salg, især på efterårets ”stor klubauktion”. Det ser ikke længere ud 
som om, at der på auktioner ude omkring os er en positiv tendens. Det kan konstateres, at 
der er et øget salg og øget hammerslag på auktioner. Derfor har vores forsøg på at indkø-
be klubmateriale til vores auktioner været en fiasko. Priserne på det, vi har budt på har 
været meget højere end det, vi mente var en fornuft pris. I stedet har vi indkøbt materiale 
fra dødsbo efter medlemmer, fået doneret en del af en samling - også efter et afdødt med-
lem. Også indkøb fra andre kilder. Materialet er dog af blandet kvalitet. På grund af at 
indkøbene er gjort sidst på året, medfører dette en udgift, som ikke modsvares af en ind-
tægt endnu. Mere om dette under regnskab. Vi har reinvesteret vores computer og prin-
ter. Som vi varslede på generalforsamlingen i 2018. Det gamle edb-udstyr havde efter-



Side 12 

hånden en hel del år på bagen. Der var også en del driftsforstyrrelser. Udgiften hertil er 
der mere om under regnskab.  

Byttedagen: Byttedagen blev igen holdt i Bellevue hallen. Der var et fornuftigt antal 
tilmeldinger fra krejlere; fra handlere var det derimod for lavt. Det er svært at få handle-
re, én meldte sig i sidste øjeblik, og vi fik stablet nogle borde sammen. Besøgstallet var 
bedre, men ikke overvældende. Men i modsætning til tidligere år var der overskud. Ikke 
noget stort overskud, men en klar forbedring i forhold til tidligere år.  De ændrede vilkår 
angående bordleje, hvor det kan gøres billigere mod at vi selv sætter borde og stole op og 
ned igen er årsag til dette. På disse vilkår ser det ud som om, at det minimum kan løbe 
rundt. Det kræver dog, at hver klub stiller med mandskab til opstilling og nedtagning af 
borde, hvilket ikke var noget problem, tvært imod.  

Julefrokost: Julefrokosten var også velbesøgt i år. 54 medlemmer var vi. Rekord. I 
modsætning til tidligere år, blev julefrokosten afholdt i cafeen med lån af køkkenet. Det-
te var dels noget vi selv havde ønsket, men grundet istandsættelse af salen en nødvendig-
hed. Julefrokosten vil blive afholdt i cafeen fremover, så vidt vi kan booke os ind på den.  
Men med den tilslutning, gode stemning og hjælpsomhed der er, så er det et arrangement 
vi ikke tør tage af programmet, desuden er der allerede tilmeldinger ved sæsonstart i au-
gust. I år var der stor hjælp, både før under og efter. Der modtages før som nu ikke til-
meldinger før efter sommerferien. Vi har i bestyrelsen overvejet at gå bort fra buffet, da 
dette medføre en hel del arbejde i køkkenet.  

Andet: Alt i alt kører det godt. Som det fremgår af det foregående så har vi gjort os 
visse anstrengelse for at bruge af klubbens penge. Dette medfører i modsætning til tidli-
gere år et underskud, de nærmere omstændigheder vil Ib redegøre for under - igen punk-
tet regnskab. En sidste ting, i forbindelse med vores samleri, er det ikke ualmindeligt at 
vi hjælper hinanden med materiale. Dette kan gøres på flere måder. Eksempler: Samlere 
der har købt et stort parti, kan gøre fund i dette, som kan interessere andre. Og tilbyder/
sælger til disse. I forbindelse med afsøgning af nettet for egne interesser, kan man støde 
på noget som andre samler på. Her er der flere mulige måder at hjælpe på: Man kan gøre 
vedkommende opmærksom på det man har fundet, så er det op til samleren om tippet er 
godt og så selv købe det. Eller man kan købe det man har fundet og så tilbyde det til den 
som interesserer sig for det. Hvis man gør det sidste, er det ikke ualmindeligt at det kom-
mer til at koster lidt mere. Bærepenge kunne man jo kalde det. Hvor meget mere der så 
kan være rimeligt, kan der være forskellige opfattelser af. Bestyrelsen skal ikke ind og 
bestemme, hvor meget eller lidt der er rimeligt. Men af hensyn til den gode stemning 
som der er i foreningen, og som vi frygter godt kunne sættes overstyr, hvis der videresæl-
ges materiale med en ublu merpris. Flere hundrede procent. Man kan sige at den kloge 
narrer den mindre kloge. Bestyrelsen henstiller til, at man behersker sig til en rimelig 
merpris, hvis man absolut skal tjene på vores hobby. Ja et surt opstød at slutte af med!!!  

Ordet gik til dirigenten, som efterlyste spørgsmål til beretningen. Keld Andersen kom-
menterede julefrokosten med, at en fortsættelse med at benytte cafeen forudsætter, at 
mindst én har hygiejnebevis, og ellers foreslog, at vi holder julefrokost en gang om må-
neden 

Da der ikke var yderligere kommentarer, blev beretningen godkendt med applaus, og vi 
kunne gå til næste punkt. Steen gav herefter ordet til Ib Graadal, men nævnte, at regn-
skab og budget var fremlagt til orientering. 
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Ad 4. Behandling af det reviderede regnskab: Ib Graadal gennemgik de enkelte po-
ster, og indledte med, at vi arbejder i hele kroner, hvorved der ved sammentællinger kan 
komme afvigelser op til 1 kr. Driftsresultatet er i minus – hele 8.149 kr. hvilket hænger 
sammen med, at vi uden for budgettet har anskaffet ny computer og i december har købt 
samlinger, hvoraf der ikke endnu er tilgået indtægter ved salg. Ellers har vi haft lidt større 
indtægt via kontingenter grundet lille medlemstilgang. Ib fremlagde herefter en oversigt 
af klubbens beholdninger, som holdes uden for det egentlige regnskab, da det er svært at 
indpasse på en ordentlig måde. Herefter gav Ib ordet til dirigenten, som efterlyste kom-
mentarer. Da dette ikke var tilfældet, blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som gik til næste punkt. 

Ad 5. Beretning fra funktionsmænd: Torben lagde ud med at omtale byttedagen. 
Regnskabet blev vist på skærmen og vi kunne konstatere et mindre overskud – 141,36 kr. 
– mod et betragteligt underskud året før. Det hænger sammen med faldende udgifter, da 
vi nu selv står for opsætning og nedtagning af borde. Torben nævnte, at vi havde fået op-
mærksomhed fra TV, hvilket kan bruges ved markedsføring af kommende byttedag. I 
forhold til året før kunne vi notere et lidt større besøgstal, men det er dog ikke impone-
rende og må kunne gøres bedre. Lars Peter Nellemann, som er formand for de samarbej-
dende kunne fortælle, at pedellen i Bellevuehallen også i år er blevet betænkt med lidt 
drikkelse, så vi kan opretholde de gode lejebetingelser. Herefter gik Torben videre til 
klubbladet, hvor han efterlyste indlæg og artikler. Hjemmesiden fungerer udmærket og 
blad og arrangementer fremgår på en tilgængelig måde. Torben sluttede af med at give 
dirigenten ordet, og da der ikke var kommentarer på opfordring fra Steen, kunne vi gå til 
næste punkt.  

Ad 6. Fastlæggelse af kontingent: Ib Graadal indledte med at vise budgettet for 2019, 
hvor vi regner med et overskud på knap 2.500 kr. Dette er baseret på uændret kontingent 
175 kr., og da der ikke var indvendinger her imod, blev kontingent og budget for 2019 
vedtaget af forsamlingen. Vi kunne gå til næste punkt.  

Ad 7. Behandling af indkomne forslag: Steen Pedersen gav atter ordet til Torben 
Malm, som kunne meddele, at der ikke var kommet forslag, så vi kunne gå videre til val-
get. 

Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter 
efter følgende: 

1: Formand: På valg Torben Malm– modtog genvalg, og valgt med applaus 

2: Bestyrelsesmedlem: Keld Overdahl Andersen – modtog genvalg og valgt af forsam-
lingen.  

3: Bestyrelsessuppleant: Leif Hansen – modtog genvalg og valgt af forsamlingen. 

4: 1 revisor på valg: Andreas Striib modtog genvalg og valgt af forsamlingen. 

5: 1 revisorsuppleant: Poul Børge Graversen modtog genvalg og valgt af forsamlin-
gen. 

Dirigenten konstaterede, at valget var vel gennemført og vi kunne derfor gå til sidste 
punkt – eventuelt. 

Ad 9. Eventuelt: Steen Pedersen meddelte, at ordet nu var frit og gav ordet til forman-
den. Torben gentog fra beretningen, at vi må forvente at få brug for ny tilgang til besty-
relsen. Vores kasserer Ib er ikke helt ung og vi skal se os om efter hans afløser. Vi søger 
en person med evner og lyst til dette job – også med pasning af vores hjemmeside, når 
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det engang bliver aktuelt. Torben bad de fremmødte om at tage stilling til dette, og gav 
ordet til dirigenten, som efterlyste kommentarer fra de fremmødte. 

Kaj Jensen lagde for med at konstatere, at det går nedefter med at skaffe bestyrelses-
medlemmer og foreslog, at vi diskuterer dette problem Århusklubberne imellem. Måske 
kunne sammenlægning af klubber løse op for problemet. Dirigenten tog over og spurgte 
nærmere om dette kunne være en mulighed. 

Keld Andersen mente, at forbundet kunne blive en hæmsko, da ikke alle klubber var 
forbundsklubber. 

Torben Malm indskød derpå, at medlemskab af forbundet kun ville blive ekstra udgift 
for de af klubbens medlemmer, som ikke var tilknyttet forbundet via anden klub eller ved 
personligt medlemskab af forbundet, naturligvis. 

Keld Andersen kommenterede dette ved denne manøvre (sammenlægning) sniger et 
medlemskab ind af bagdøren. 

René Budtz foreslog, at vi ved indkaldelserne til kommende GF under valg til bestyrel-
sen ikke anvender ”genvalg” men blot anfører navnet på de pågældende personer. René 
har via andre klubber/foreninger positive erfaringer heraf. 

Keld Andersen indskød, at ingen stiller op frivilligt, og hvis det kører, er alle tilpas. 

Bent Andersen spurgte om vi har de fysiske rammer ved evt. sammenlægning med an-
dre klubber. Torben Malm kunne på den ophængte bordplan se, at dette nok ikke ville 
volde problemer. 

Kaj Jensen foreslog, at vi ved evt. sammenlægninger koncentrerer os om klubber uden 
for forbundet. 

Torben Malm mente, at vi bør sætte os ud over personlige modsætningsforhold. 

Jørgen Brandt foreslog oprettelse af en tænketank med henblik på evt. sammenslutnin-
ger. 

Keld Andersen indskød, at vi må da gøre arbejdet her i klubben helt OK, da vi altid har 
stort fremmøde. Det skal vi bibeholde. Vi mangler folk med Torbens overblik og forbin-
delser, og han ville aldrig selv kunne udfylde denne post. 

Dirigenten tog over og kunne konstatere, at vi havde vist visioner og det kunne passe 
med at vi afsluttede herefter. Leif Hansen fik dog lejlighed til at anføre, at Torbens efter-
lysning på tilgang til bestyrelsen var at betragte som et nødråb og derfor skal vi alle give 
en hånd til hjælp. Bent Andersen foreslog herefter, at hvert bord kommer med et bidrag. 
Carsten Jensen mente, at arbejdsgrupper kan løse sådanne opgaver. 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede bestyrelsen 
for det gode arbejde.  

Torben Malm fik det sidste ord og takkede dirigenten for håndteringen af mødet og 
sluttede af med at nævne, at der var fremlagt en politik for dataansvar. 

Dermed var generalforsamlingen slut. 

Henning Bonde Steen Pedersen 

Sekretær/referent Dirigent 

Århus d. 27.2.2019 27.2. 2019 
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23. februar Klubudstilling FYN 2020, Ringe på Tingagerskolen, Østre 
 Ringvej 2, 5750 Ringe, kl. 9-15. 
28.-29. marts DJURS 2020, klub udstilling i Hornslet. 
2.-9. maj London 2020, Verdens udstilling London, Business Design 
 Center, Islington. 
4.-6. September Nordia2020, Nordisk udstilling Malmø. 
21.-22. November National udstilling, Nyborg. Evt. busudflugt. 

Byttedage forår 2020 

12. januar Byttedag i Hadsund. Hadsund Skole, Stadionvej 5, 9560 Hadsund. 10-16. 
 Auktion kl. 15. 
12. januar Byttedag i Bolbro Bolbrohallen, Friggasvej 14, 5250 Odense, kl. 10-15. 
18. januar Formidlingssalg i Brovst. Mølleparkcenteret, Elmevej 1. 9460 Brovst. Kl. 
 11.00, eftersyn fra kl. 09.00. 
19. januar Byttedag, Aalborg Philatelistklub, Vejgaard Bibliotek, kl. 08-17 – uden 
 handlere og krejlere. 
26. januar Byttedag i Sønderborg. Augustenborg-Hallerne, Kettingvej 19 A, Augu
 stenborg, kl. 09-15. 
 
01. februar Byttedag i Nørresundby. Løvvangshallen, Løvbakken 6, 9400 Nørresund
 by, kl. 9.30-15.30. 
02. februar Byttedag i Ry. Ry Sognehus, Kildebakken 8680 Ry, kl. 9-14. 
16. februar Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup Hallen Mejrup Kirkeby Elkjærvej 26 
 7500 Holstebro, kl. 09:30-15. 
23. februar Byttedag i Vejen. Vejen Business College, Allegade 12, kl. 10 -16. 
23. februar Klubudstilling FYN 2020 samt byttedag Ringe på Tingagerskolen, Østre 
 Ringvej 2, 5750 Ringe, kl. 9-15. 
 
07. marts Bytte og Samlermesse i Hjallerup, på Hjallerup Skole, Idrætsvej 6, 9320 
 Hjallerup. Arrangementet starter kl. 10.00, og slutter officielt klokken 
 14,00 samtidig med at formidlingssalget starter. Eftersyn af dette starter 
 klokken 12.00 
14. marts Anvisningssalg i Frederikshavn. Maskinhallen, Skolengade 8, 9900 Frede
 rikshavn. Kl. 11-14. 
14. marts Posthistorisk Dag 2020 bliver den 14. marts i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 
 Odense. Kl. 8-17. 
15. marts Byttedag i Hou. Hou Hallen kl. 10-15. 
21. marts Byttedag i Års.  Aars Skole E-Huset Kirkegade 4 Aars. Kl. 10-16. 
22. marts Samlermesse i Randers. Randers Fritidscenter, Vestergade 15, 8900 Ran
 ders, kl. 10-15. 
 

Udstillinger 2020 
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Januar 

06. Klubaften med auktion. Første mødeaften i det nye år. 

13. Klubaften med auktion. Tipskupon. 

20. Klubaften med auktion. 

27. Klubaften med foredrag. Slovenia 1919-1921. Per Friis Mortensen. 

Februar 

03.  Klubaften med auktion. Hollandsk auktion.   

10. Klubaften med auktion. 

17. Generalforsamling. Se indkaldelse og dagsorden side 5. 

24. Klubaften med foredrag. Den Danske Brigade – Kommando. Jan Drejer. 

Marts 

02. Klubaften med auktion. Eftersyn Storauktion 

09. Klubaften med besøg af venskabsklubber og Storauktion. 

16. Klubaften med auktion. 

23. Klubaften med auktion. 

30. Klubaften med foredrag. 8210 Hasle. Hans Schønning. 

Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2020 

100 året for genforeningen 


