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Kontingent
Betales årligt pr. 1. september, eller ved indmeldelse
Kontingent per år(1.9-31.8): kr. 175,- (kr. 225,- for familiemedlemsskab)
ved ny indmeldelse betales ½ kontingent for 1. år.
kan indbetales til klubbens bankkonto:

Reg. nr. 2273 konto nr. 7556 469 932
eller direkte til mig på klubmøderne.
Ved indbetaling via bank: Husk at oplyse Medlems nr. og navn
Hvis man har skiftet adresse for nylig bedes dette oplyst således at medlemslisten kan
holdes ajourført. Ligeledes bedes evt. mailadresse oplyst, således at I kan modtage
vigtige meddelelser fra klubben hurtig
Har du ikke mulighed for at betale ved bankoverførsel eller på mødeaftenerne kan du
kontakte mig på tlf. 20 47 17 97, så finder vi en løsning på problemet.

Ib Graadal
kasserer i Østjysk Frimærkeklub
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Fra bestyrelsen
Ny sæson
Så det atter efterår og en ny sæson er i
gang. Nok en sommer er overstået hvor
vores sommermøder har været godt besøgt. Der har været et pænt fremmøde, 25
-30 medlemmer per gang. Ganske pænt
fremmøde, hvilket nok skyldes det ikke
særlige gode sommervejr, som det har
været.
I frimærkeverdenen omkring os er der i
sommerens løb sket ting og sager. Postdanmark/Postnord er ikke længere forpligtiget til dag til dag udbringning af
breve. På grund af det papirløse samfund
er brevmængden de senere år raslet ned
og det er derfor blevet en underskudsforretning at bringe breve ud. Til trods for at
der ikke længere bringes så mange breve
ud, sælger Postnord stadig masser af frimærker i abonnement.
Dette er sket i mange år og på det sidste
er bestyrelsen flere gange blevet kontaktet af pårørende til afdøde frimærkesamlere, som netop har haft et sådan abonnement. Priserne på postfriske frimærker er
raslet ned, selv i forhold til pålydende
værdi. Klubben ligger i øjeblikket inde
med en samling med blandt andet indeholder en del postfrisk materiale. Gevinsten ved at sælge dette postfriske materiale står ikke mål med den arbejdsindsats
der skal til med at få sat op til salg. Så
derfor at blevet takket nej til disse tilbud.
Men der er langt imellem godbidderne.

ber og på Storauktion mandag den 7. november kun vil være klubmateriale til
salg på disse auktioner.
Der vil altså ikke, som det ellers har
været sædvane de sidste år ikke være indlevering fra medlemmerne til disse auktioner.
Til Hollandsk auktion vil vi denne gang
indføre at det første medlem som hiver sit
byderskilt op vil få hammerslag på lottet.
Der bliver ikke som vi ellers før har gjort
talt opad igen hvis der er flere som byder.
Auktionarius bestemmer suverænt
hvem som har sit byderkort op først.

Foredrag
Til efterårets første foredrag får vi besøg
af Leif Ørndorf. Vi har før haft besøg af
Leif, her fortalte han om de Nordvest
Sjællandske Jernbaner. Denne gang hedder foredraget ”Mit liv med frimærker”.
Han vil fortælle om hans liv og oplevelser med frimærker.

Hollandsauktion-Storauktion
Da klubben ligger inde med et større lager af frimærker, samlinger og postkort,
har bestyrelsen besluttet at der i efteråret
på Hollandskauktion mandag den 3. oktoSide 3

Aarhus-brev sendt til Bombay
”Rec. brev sendt fra Århus Indlevering I den 10.9.19 til Bombay. Frankeret med Chr. X
og bølge linjemærker, i alt 45 øre. Annulleret med bro IIIb-1 Århus I. kendes anvendt
22.5.16-18.12.28.
Passerer London uden censur 17. MR 19. Rødt stempel. på bagsiden.

Ankomst Bombay 11. Apr. 19. I Bombay underkastet censur med censurstempel på
forsiden og stor censur label på bagsiden. Brevet er endvidere påsat R etiket fra Aarhus
Indleveringssted 1. 313.
Brevet er 2.nd vægtklasse, men mærket med blåt “3”?? Takst brev UPU 0-20 g, 1.10.07
-1.2.21, 20 øre. Flg. 20 g, 10 øre. Rec. gebyr 1.10.02-1.7.20, 15 øre. Porto i alt 45 øre,
som modsvaret.Et par af frimærkerne er lettere defekte (30 og 4 øren) og brevet har været foldet, men stadigvæk et samlerværdigt objekt. Der findes ikke mange rec. 2.nd vægtklassebreve fra brevindleveringssteder!
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Naturligvis kan det ikke medtages i et udstillingseksponat pga defekterne, men sagtens
i en lokalsamling.
Århus 1 blev oprettet 1.11.1912 i Bruunsgade 36. Flyttede i April 1918 til hjørnet af
Bruunsgade og Jægergaardsgade. Fra september 1929 i nye lokaler i Frederiks Allé
178A. Ved Hovedpostkontorets flytning til Postbygningen ved Banegården fik det i bygningen i Kannikegade oprettede indleveringssted benævnelsen Aarhus 1, mens det i Frederiks Allé fik betegnelsen Aarhus 3. “
Jørgen Brandt

23

2016

Forside illustrationen
Opfrankeret helsagskuvert 7/5 øre grøn., opfrankeret med 15 øre
Chr. X. violet og 3 øre grå bølgelinie, i alt 25 øre.
Sendt anbefalet fra Aarhus 1 den 26.04.1919. På det tidspunkt lå
Aarhus 1 som Jørgen skriver i den foregående artikel på hjørnet af
Bruunsgade og Jægergaardsgade. Brevet er sendt til København
Str. Taksten for et landsportobrev var fra 1902 til 1919 10 øre,
takst for rec. Gebyr var fra 1902 til 1920 15 øre. Rec. Etiketten er
en nød-etiket, da Aarhus ikke i tide havde fået bestilt nye trykte
etiketter.
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Om at samle Afrika
Jeg har samlet på Afrika i et par år nu,
både de gamle kolonier og efter selvstændigheden. Som så mange andre havde jeg
samlet på frimærker som barn; mest Island, Grønland, Holland og Færøerne. Da
jeg genoptog hobbyen for en ca 6 år siden
startede jeg i med Island, Holland, Belgi-

en og senere Sverige/Norge og bestemte
mig efter nogle år at flirte med noget helt
andet, bare for sjov: Kongo i Afrika. Det
var første gang jeg overhovedet overvejede at samle
oversø. Det
kom
sig
nok af at
jeg i 1994
var et halvt
år i Zambia, så jeg
har snuset
lidt til kulturen.
Det var dog
først da jeg
var blevet
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træt af at samle i det hele taget og solgte
ud af mine samlinger, at jeg fik gnisten
tilbage. Men denne gang bestemt jeg mig
for, at jeg ville samle på noget helt andet,
noget som også kunne være let at bytte
med. Nemlig HELE Afrika!
Jo flere områder, jo nemmere er det at
bytte. Og det vigtigste af alt: så er det
sporten, der er det sjove. Man ser sjældnere noget Afrika end f.eks. Norden. Så
selv almindelige mærker ville der være en
sport i at finde. For dem der samler på tofarvede eller varianter er det også sporten
at finde lige netop det man mangler. Og
det er netop pointen i at samle, at hygge
sig med det, at nyde sporten. Derfor er
der ikke nogen ”rigtig” måde at samle på!
Jeg møder ofte den opfattelse at Afrika
er ”pling-plang” lande… og det lever
Guinea Equatorial også op til fuldt ud
som foto eksempel viser:

De har udgivet ca 6000 miniark og 9000
enkeltmærker! Desuden er de ofte

glansbilledeagtige, store og aldrig brugt
til frankering. Til gengæld er der andre
lande som udgiver færre mærker end
Danmark. Kenya udgav i år 2000 kun 8
mærker og 1 miniark. Og stemplerne er
tydelige brugsmærker. Der er andre lande,
som også holder igen med udgivelserne,
såsom Nigeria, Sudan, Djibouti, Malawi,
Zambia og Etiopien. Foto viser noglet
ypiske Etiopiske brugsmærker , som har
sit helt eget præg, da det kun har været
koloniseret nogle få år af Italien.
Kenya og Nigeria samt flere andre er
faktisk svære at finde, og det er det der
gør det sjovt. Jeg samler fortrinsvis
stemplet, men tager postfrisk og ubrugt
som anden prioritet. Et bølgestempel
foretrækker jeg ofte mere end et
hjørnestempel – i hvert fald hvis det er
udgivet stemplet ligesom man gjorde i
Østeuropa.

Alkaida-lignende
oprørsbevægelser,
såsom frimærker med landenavn ”Somali
Republic”, hvorimod Somalia er helt
legitimt. Foto viser først et uofficielt og et
officielt ”Somalia”. Det sidste oser også
af historie og Afrika, som modsætning til
Guinea Equatorial.
Priserne i katalogerne er også kun
vejledende. Nogle gange helt misvisende.
F.eks. har Sao Tomé é Principé som er en
tidligere Portugisisk koloni, en ø-gruppe
vest for centralafrika, nogle vanvittige
priser på miniark, de står ofte til 20-30€
stykket men handelsværdien er nærmere
ca 10 kr., mens et Kenyansk miniark til 56€ godt kan koste 10-20kr i handelen. Det
er et spørgsmål om efterspørgsel.
Jeg samler udelukkende i indstiksbøger,
hvor jeg har inddelt hver side med plads
til 50 mærker, da det for mig mere er
sporten i at finde mærkerne, der er
interessant, ikke selve samlingen. Jeg
gemmer de fleste dubletter for at bytte til
andet Afrika. Jeg har faktisk fået en stor
del af mine mærker ved at bytte.
Uffe Bonde Eriksen.

Så er der enkelte områder, der slet ikke
står i Michel, fordi de er udgivet af

Husk Hollandsk-auktion d. 3. oktober
Stor-auktion d. 7. november
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Referat af

generalforsamling i Østjysk Frimærkeklub

Generalforsamlingen startede med velkomst af Torben Malm. Der var fremmøde af 42
medlemmer.
Ad a. Valg af dirigent: Torben Malm foreslog på bestyrelsens vegne Steen Pedersen,
som blev valgt uden modkandidat. Steen indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig ifølge klubbens vedtægter, og fortsatte med
at oplæse punkterne i dagsorden for generalforsamling, og som efterfølgende blev godkendt af de fremmødte.
Ad b. Valg af stemmeudvalg: Steen Pedersen foreslog et stemmeudvalg, hvis det blev
aktuelt. Willy Vester og Poul Børge Graversen blev foreslået og indvilligede i at medvirke, så det var på plads. Begge blev godkendt af forsamlingen. Herefter kunne vi gå til
næste punkt og formanden fik ordet.
Ad c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Torben kom bl. a. ind på foredragsholdere. Disse går på skift i klubberne – vi bør nok tale sammen klubberne imellem, således at vi kan undgå for mange gentagelser i samme sæson. Torben efterlyste nye aktører
under ”medlemmet fortæller”. Torben omtalte også auktionsmaterialet, som bestyrelsen
har vurderet som meget blandet kvalitet, hvilket skyldes den model vi har valgt for at
undgå at bruge for meget tid på et forlods eftersyn og frasortering. Vagn Petersens materiale er nu solgt med et pænt overskud til vores klub. Torbenomtalte dernæst den årlige
byttedag, som har givet et mindre underskud end ventet, men dog knap 3.000 kr. Klubbens hjemmeside fik også kommentarer med på vejen – nyt layout. Julefrokosten er kommet for at blive – atter stor tilslutning. Selv om det angår 2016 blev fredagens foredrag af
Henrik Mouritsen omtalt. Derpå var der tid til kommentarer. Leif Hansen spurgte til ekstra borde på byttedagen, hvor der kunne snakkes om løst og fast.Torben tog vel imod
forslaget. Lars Peter Nellemann tilføjede, at alle disponible borde allerede var taget i
brug. Måske kan vi få flere, men det koster ekstra. Anders Quist bakkede op om Leif
Hansens forslag. Efter lidt snak frem og tilbage blev beretningen godkendt, og vi gik
videre til regnskabet.
Ad d. 1 og 2. Behandling af det reviderede regnskab/budget: Steen Pedersen lagde
for med at bemærke, at regnskab og budget var fremlagt til orientering og gav herefter
ordet til vores kasserer. Ib Graadal gennemgik de enkelte poster. Vi har et pænt overskud
– godt 7.000 kr., hvilket primært skyldes, at indtægter på salg af større samling har været
bedre end ventet. Herefter omtaltes budgettet for 2015. Her regner vi med et mindre
overskud – omkring 3.000 kr. Skulle vi få brug for et større beløb til mindre (køb/
arrangement), kan vi søge hos Nordeafonden. Ib specificerede ”diverse-posten” på 1.449
kr. – beløbet dækker bl. a. udgifter til kørsel til vores foredragsholdere. Ib sluttede af
med at spørge forsamlingen om gode måder at bruge klubbens midler. Steen Pedersen
spurgte herefter om kommentarer til regnskabet.
Bent Andersen: Bemærkede, at der på den viste oversigt under post 230 var indsneget
en fejl. Det blev rettet i overensstemmelse med det fremlagte regnskab.
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Thorkild Kock: Spurgte nærmere til forsikringens dækning. Ib forklarede, at der er tale
om dels tyveri dels ansvar. Før hæftede bestyrelsen, hvis klubbens materiale blev stjålet.
Ansvar dækker skade fx fald på trappe i forbindelse med servicering fra køkken eller
skoldning opstået i køkken.
Poul Erik Michaelsen: Spurgte hvorfor indtægter for klubauktion og storauktion (konto
110 og 112) var sat til 0 kr. hver. Ib nævnte, at det var rent bogføringsteknisk og godt
kunne slettes uden videre.
Bent Andersen: Foreslog at der blev brugt flere penge til bestyrelsesmøder.
Herefter blev regnskab godkendt af forsamlingen.
Herefter fortsatte Ib med at gennemgå de enkelte poster i budgettet for 2016. Klubben har
købt materiale, som ventes at indbringe omkring 10.000 kr. der bliver ekstra udgifter til
porto, men alt i alt slutter vi med et overskud på omkring 3.000 kr. Efterfølgende var disse spørgsmål/forslag:
Willy Vester: Foreslog, at man sparede porto ved at benytte ældre ubrugte/postfriske
mærker fra samlinger. Lars Peter indvendte straks, at dette var en dårlig ide, og han personlig ville være ked af at modtage klubbladet på denne måde. Meningerne var delte i
dette forslag. Bestyrelsen tog det ad notam hvorefter budgettet blev godkendt af forsamlingen.
Ad e. Beretning fra funktionsmænd: Torben Malm fik ordet og lagde ud med at efterlyse bidrag til klubbladet. Hjemmesiden er blevet bedre, men skal holdes á jour. Henrik
Mouritsens foredrag er omtalt på hjemmesiden. Da der ikke var andet fra funktionsmændene, gik vi direkte til kommentarerne:
Leif Hansen: Foreslog at hjemmesiden også blev brugt til debat. Ib nævnte, at det kunne
formuleres som et link til ”Skriv til os”.
Kaj Ullerup: Debat er bedre, når det er face to face
Torben Malm: Supplerede med at nævne, at sådan debatforum skal køres meget stramt,
og kræver daglig pasning og dermed arbejde.
Ad f. Fastlæggelse af kontingent: Torben Malm nævnte, at bestyrelsen foreslog uændret
kontingent, hvilket blev godkendt af de fremmødte.
Ad g. Behandling af indkomne forslag: Steen Pedersen gav atter ordet til Torben Malm,
som kunne meddele, at der ikke var kommet forslag, og at vi derfor straks kunne gå til
valgene.
Ad h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter
efter følgende:
1: Kasserer: På valg Ib Graadal – modtog genvalg
2: 2 Bestyrelsesmedlemmer: Henning Bonde og Poul Kristiansen – modtog begge genvalg og valgt af forsamlingen.
3: Bestyrelsessuppleant: Gert Nielsen ville gerne fortsætte og blev genvalgt.
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4: 1 revisor på valg: Eric Sørensen har været fraværende over en længere periode, og klubben har derfor foreslået Finn Kundahl, som blev valgt uden modkandidat.
5: 1 revisorsuppleant: Poul Børge Graversen modtog genvalg
Dirigenten konstaterede, at valget var vel gennemført og kunne derfor gå til sidste punkt
– eventuelt.
Ad I. Eventuelt: Steen Pedersen meddelte, at ordet nu var frit.
Jens Hansen lagde for med at advare mod annonceringer på face-book o.l. sociale platforme og nævnte, at de ved en udstilling på Møllen havde været udsat for et tyveri nok
fordi man havde benyttet sig af face-book.
Thorkild Kock spurgte nærmere til indkøb af ny kataloger. Vi kunne oplyse, at Danmark
og Skandinavien blev fornyet hvert år. AFA vest og øst hvert andet år. Michel fornyes,
når vi får et godt tilbud på brugte kataloger. De ny vil koste for meget, især hvis fornyelsen skal være up to date. Jørgen Brandt efterlyste en plan over indkøb af kataloger.
Willy Vester mente, at katalogkøbene sker på fornuftig vis.
Jørgen Brandt spurgte dernæst til kommende udstilling. Torben Malm svarede, at vi tager
det op før sommerferien. Udstillingen planlægges til en gang til efteråret.
Steen vurderede at emnet var udtømt og gav ordet til formanden.
Torben Malm takkede Steen for hans hverv som aftenens dirigent. Derpå gjorde Torben
opmærksom på, at det nu var sidste år, han var klubbens formand.
Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden.
Derpå var der wienerbrød til alle.
Henning Bonde

Steen Pedersen

Sekretær/referent

dirigent

Byttedage efterår 2016
September
0 3-09
18-09
25-09

Byttedag samleobjekte kl. 10-13, Lunden Vestergade 74 8600 Silkeborg
Byttedag frimærker kl. 10-15, Kulturhuset Pavillonen Kærvej 11 Grenå
Trekant byttedag frimærker, kl. 09, Fredericia Gymnasium Nørrebrogade 88
Fredericia

Oktober
01-10
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Byttedag, kl.10-17, Grønnevold 2 Hjørring

02-10
08-10
08-10
09-10
09-10
16-10
22-10
22-10
23-10
29-10
30-10

Byttemøde frimærker, kl. 09-15, Flensborg frimærkeklub, Idrætshallen,Molktestr. 20A, 24937 Flensburg. tyskland
Byttedag, kl. 10-15, Nordvest Jyllands Hyttefadet Skyumvej 31 Vest Vil
sund
Byttedag samleobjekter, KL. 10-13, Trekanten Sebbersundvej 2A 9220 Aal
borg Øst
Byttemøde, KL. 09:30-15:30, frimærker, Holstebro Filatelistklub, Mejrup
Hallen Mejrup Kirkeby Elkjærvej 26 7500 Holstebro.
Byttedag Hinnerup, kl 10-16 Brogården, Søndergade 26, Hinnerup.
Samlermesse i Randers, kl 10-16, Fritidscenteret, Vestergade 15.
Byttedag receptsamler, kl. 10:00-14:00, Viby bibliotek Skanderborgvej 170
8260 Viby J.
Byttedag i Frederikshavn, Maskinhallen
Byttedag i Aarhus, kl. 09-15 Bellevuehallen Vestre Strandalle 170 8240 Ris
skov
Bytte- og Børsdag i Nyborg, kl 10-16:30, Borgerforeningens Hus, Nørregade
63 Nyborg
Byttedag i Silkeborg, kl. 09-15, Lunden Vestergade 74 Silkeborg.

Er medlem af Østjysk frimærkeklub.

40213565
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Efterårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2016
September:
05-09
12-09
19-09
26-09

Første møde i det nye år.
Klubaften
Klubaften.
Foredrag. Leif Ørndorf, Mit liv med Frimærker.

Oktober:
03-10
10-10
17-10
24-10
31-10

Klubaften. Hollands auktion.
Klubaften. Evt. medlemmet fortæller.
Klubaften.
Foredrag.
Eftersyn til Stor-auktion

November:
07-11
14-11
21-11
28-11

Stor-auktion.
Klubaften,
Klubaften.
Foredrag

December:
05-12
12-12
19-12

Skrammelauktion
Julefrokost.
Juleafslutning.

Januar:
03-01

Klubaften. Første mødeaften i 2017

Den Nationale Frimærkeudstilling
TAK16
Udstillingen afholdes Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.
Lørdag den 5. november fra klokken 10.00
til 17.00.
Søndag den 6. november fra klokken 10.00
til 16.00.
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