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Hjemmeside

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk

http://www.østjysk-frimærkeklub.dk
Webmaster: Ib Graadal, tlf. 20471797

Bestyrelsesmedl.: Poul Kristiansen
E-mail: poul.kristiansen@webspeed.dk
Auktionsleder: Poul Kristiansen
E-mail til klubben:
ostjystfrimaerkeklub@gmail.com
CVR-nr.: 37503835

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: Gammelt post med sommermotiv
af Aarhus strand.

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 er det atter frimærketid. Efter en
varm - varm usædvanlig varm sommer
som i modsætning til sidste år ikke indbød til at beskæftige sig med frimærker,
er vi atter i gang med frimærkesæsonen.
Sommerens frimærkemøder var både
nogenlunde, dårligt og rigtigt godt besøg.
Især det sidste sommermøde var så velbesøgt at det nærmest var en normal klubaften.

us kan vælge at starte på en højere pris
hvis han vurderer at materialet er til det.
Stormedlem- og Hollandsk auktion. I
tidligere sæsoner været afholdt både efterår og forår. I sidste sæson var salget ikke
noget at råbe hurra af. Der var mildest talt
et ringe salg.
Så bestyrelsen har besluttet kun at holde
en storauktion i denne sæson, og det bliver til foråret. Her i efteråret vil vi så holde en udvidet Hollandsk auktion.

Selv om vi dårligt er kommet rigtigt i
gang med den nye sæson er der allerede

Den 5. november har vi Hollandsk Auktion. Det foregår på den sædvanlige måde. Er der ikke nogen som byder på lottet
til at starte med, sænker auktionarius stille
og roligt opråb indtil der bydes. Første
medlem med budskiltet oppe vinder lottet. Og husk så at der må først bydes når
auktionarius er færdig med at meddele

mange som har fornyet deres kontingent.

budpris.

Kontigent
Ny sæson er også ensbetydende med
kontingentfornyelse. Se nederst på foregående siden om kontingentsatser og indbetaling.

Auktioner
Der kan igen tilmeldes lot til vores almindelige auktioner på klubaftenerne. Det
foregår som sædvanligt, man afleverer en
lot-liste og så får man at vide på hvilken
klubaftenen det kommer på auktion. Husk
at mindste startpris er 10 kr. Der kan også
skrives at det starter på bud, mindste
startpris er så også 10 kr. men auktionari-

Pris vil kun blive sænket indtil 10 kr.
Hvis ikke der er bud på 10 kr. så er lottet
usolgt, der kan også sættes en mi9dstepris. Dette skal så meddeles ved indlevering. Der skal meldes lot til, til denne
auktion senest den 8. oktober.
Vel mødt til den nye sæson.

Husk Foredrag ekstraordinær generalforsamling 1.10.2018
Se side 6
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Aarhus havn. Udvidelse af sønder mole.

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 4

Husk Udvidet Hollandsk auktion mandag den 6. marts.
Se inde i bladet side 8
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Ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 1. oktober kl. 19.30
Klubbens lokaler Viby lokalcenter Kongsgårdsvej 6 8260 Viby J.
Da vores bank har bedt os, bestyrelsen/foreningen, om i vores vedtægter at præciterer
hvem som tegner bestyrelsen og forening, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen vil fremlægge forslag til vedtægtsændring, som præciterer hvem
som tegner bestyrelsen/foreningen. Dette sker på grund af øgede krav for at forhindre
hvidvaskning.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af stemmeudvalg.

3.

Forslag til vedtægtsændring.
Forslag til ændring af § 7 Klubbens midler:

Ny formulering, kursiv ny tekst:
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Klubkontingent fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingent vedtaget på generalforsamlingen er gældende for den
følgende sæson, startende den 1 september til den 31. august følgende år. Bestyrelsen
kan disponere over klubbens midler til samlerformål, f.eks. køb af samlinger eller andet
materiale til realisation blandt klubbens medlemmer.
Tegningsret. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller kasserer og et andet medlem af bestyrelse. Der kan gives prokura til formand og/eller kasserer.

Nuværende formulering, kursiv tekst ændres:
Klubbens regnskab er fra 1. januar til 31. december Klubkontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent vedtaget på generalforsamling, er gældende for den følgende sæson, startende den 1. september til den 31. august følgende år. Bestyrelsen kan
disponere over klubbens midler til samlerformål, f. eks køb af samlinger eller andet materiale til realisation blandt klubbens medlemmer. Formand og/eller kasserer hæver af
klubbens midler.
4.

Eventuelt.

Bestyrelsen
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Brevkort Aarhus-Paris
AARHUS Nr. 3

EB 17 Brevkort Aarhus
-Paris, annulleret 6-2-93
med lap. VIIIa, anvendt
på Østbanegården på
strækningen
AarhusGrenaa ca. 3-3.1880 11.4.93. Afsender boede
på Kystveien 43.
Kortet er sat i porto ved
T i ring og påtegnet 5
ctm.
samt
et
rødt I. Hvilket normalt
betyder brev af 1.ste
vægtklasse. Det skulle have været påtegnet 18¾ ctm, hvis man havde takseret kortet som
brev. Porto 20 øre -5 øre = 15 øre ≈ 18¾ ctm. Røde I er påtegnet, fordi en ”prøveklud”
har været syet på kortet. Som ses ved adskillige små huller lige under Paris. Blev først
tilladt ved PA 1902. Højst usædvanlig objekt.
”Vær venlig at sende mig prøver af Sirts og lyse vadskestoffer brugelige til sommerkjoler til børn. Tillige prøver af elastik samt en prøve af medfølgende kvalitet, men i
”Granstädt”, Katalog no. 5, bredde 1-18, pris 1,95- er denne kvalitet udsolgt da et andet
stof i ”Granstädt” til samme pris eller billigere.
6/2-93. Fru Auditeur Gad, 43 Kystvei Aarhus. Jylland, Danmark.”
Obs: Fruen skriver på dansk til firma i Paris!!
Med venlig hilsen Brandt.
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Atter togdrift mellem Aarhus og Odder
Nyt og gammelt
togmateriel
på
Odder
station.
Det gamle materiel i baggrunden.
Med genoptagelsen af togdriften på Odderbanen,
indstilles
busdriften som
har været indført
som
erstatning

for den manglende
togdrift.
Der forlyder intet
om at postvæsenet
vil indføre jernbanebureaurer igen ligesom da banen
blev indviet den
19. juni 1884.
Den gang var det

muligt at sende et
brev mellem Jylland og København med kun en
dags levering.
Mon ikke den i
dag gængse leveringstid inden for
14 dage bevares.
Tingene er ligesom mere effektive i dagens Danmark
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Østjysk Frimærkeklub
Referat af generalforsamling mandag 26. februar 2018 kl. 19:30
Generalforsamlingen startede med velkomst af Torben Malm. Der var fremmøde af 42
medlemmer. Torben nævnte, at beretning og regnskab var lagt frem til afhentning.
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 ifølge klubbens vedtægter, beslutningsdygtig 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 Poul Børge Graversen og Finn
Kundahl til stemmeudvalget, hvis det skulle blive aktuelt. Begge accepterede og blev
godkendt af forsamlingen. Herefter kunne vi gå til næste punkt og formanden fik ordet.
Ad c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Torben indledte med, at det nærmest
var en gentagelse fra sidste år. Vi i bestyrelsen er af den opfattelse, at 2017 har været
OK. Vi har aktiv medlemsskare og stort fremmøde som altid - oftest mellem 45 og 55 til
vores møder. Vi var 88 medlemmer med udgangen af 2017 og i dag 90. Vi har en fremgang i forhold til tidligere år. Vi udvidede sæsonen til maj som ekstra måned med et
pænt fremmøde. Derpå gik Torben videre til Foredrag/medlemmet fortæller. Det er fortsat nemt at finde foredragsholdere, men det er en begrænset skare efterhånden. Vi har
haft besøg af Henrik Svelmø Hansen, Poul Erik Melsen, Torben Hilberg og Finn Skriver
Laursen. Det har været anderledes foredrag fx Hilbergs om en kendt postkortfotograf.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er ok med forandring. Derpå gik Torben videre til
auktionerne. Det er blevet til 2 stormedlemsauktioner, hvor forårets var den bedst solgte.
Efteråret var skuffende, da buddene var få. Auktionerne omkring os er dog i positiv udvikling med resultat af stigende priser. Vi fik på Nordia i Vejle skabt kontakt til Christies
auktioner, som kunne bruges ved nyanskaffelser. Klubbens øvrige auktioner Hollandsk
og Skrammel kører godt. Vi har stort set udsolgt af det indkøbte fra Inger Carlsen og
Vagn Pedersen. Vi har forsøgt men forgæves med bud på andre auktioner (Brun Rasmussen). Nordia var en succes for de fremmødte – lidt færre end varslet, og vi kunne derfor
nøjes med en mindre bus. Det hele kostede blot medlemmerne sølle 25 kr. inklusive morgenkaffe med en skarp. Julefrokosten var der imod atter velbesøgt 50 var denne gang.
Klubben havde givet tilskud, da vi havde rigelig beholdning at tage af. Der var god stemning og gode præmier i det amerikanske lotteri. Vi gentager i år, da vi ikke vil risikere
noget. Tilmelding modtages der ikke på denne side af sommerferien. Ellers gør klubben
sig store anstrengelser for at tilgodese medlemmerne. V skal anskaffe nye Michelkataloger. Torben fremviste et nyt fra Kina. Flere følger efter. Torben sluttede af med at spørge
til ønsker om kommende foredrag og lagde ikke skjul på, at der er nye måder at samle på
og Internet og sociale netværk spiller stadig større rolle. Der er stadig interesse for samleriet, men det sker på anden måde. Ordet gik til dirigenten, som efterlyste spørgsmål til
beretningen. 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 regnskab og budget var fremlagt til orientering.
Ad d. 1 og 2. Behandling af det reviderede regnskab/budget: Ib Graadal gennemgik
de enkelte poster. Vi har et pænt overskud – knap 7.000 kr. mod budgettet på 4.875, hvilket primært skyldes, at indtægter på salg af indkøbt materiale har været bedre end ventet,
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men vi har også haft større indtægt via kontingentet. Annoncer har også bidraget positivt.
På udgiftssiden har vi sparet lidt, da vi har udsendt eet klubblad mindre end forventet.
Udgiften til Nordia var ikke medregnet i budgettet og derfor en betragtelig post.Der imod
sparer vi fortsat porto ved at benytte det indkøbte postfriske materiale. Derpå redegjorde
Ib Graadal for klubbens beholdninger, som total er opregnet til i alt 6.454,70 kr., og efterlyste herefter kommentarer inden han ville gå videre med budget for indeværende år.
Da der ikke var indvendinger fortsatte Ib med budgettet for 2018. Vi regner igen med at
få et overskud om end noget mindre denne gang – 3.300 kr. forventer vi. I budgettet er
regnet med 84 medlemmer mod de nu faktiske 90. Der er også regnet med uændret kontingent. Vi forudser behov for indkøb af nyt materiale. Ib spurgte herefter til kommentarer. Leif Hansen påpegede en fejl på skærmen idet indtægter står til 36.500 kr. i stedet for
det korrekte 33.500 kr. De enkelte poster er dog korrekte. Da dette var eneste indvending
blev regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen. Dirigenten gav herefter ordet
til formanden, som gik til næste punkt Ad e. Beretning fra funktionsmænd: Torben lagde ud med klubbladet og hjemmesiden. Vi kunne godt bruge indlæg i bladet. Vi skal regne med større udgifter fremover fra
trykkeriet og en længere ekspeditionstid. Det bliver rundt regnet 50% dyrere. Ib Graadal
fik lov at tale om hjemmesiden. Denne er ført a jour – altså opdateret. Vi lægger bladet
på hjemmesiden, men det fremsendes stadig som tidligere. Vi kan godt bruge flere indlæg/artikler til hjemmesiden. Steen fik atter ordet og efterlyste kommentarer, og da dette
ikke var tilfældet, kunne vi gå videre.
Ad f. Fastlæggelse af kontingent: Ib Graadal kunne meddele, at bestyrelsen havde foreslået 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 var kommet forslag fra Uffe Eriksen, som dog havde
givet bestyrelsen ret til at bestemme, om det skulle til afstemning på generalforsamlingen
eller det skulle behandles på et bestyrelsesmøde. Vi har i bestyrelsen set på forslaget og
valgt sidste løsning. Forslaget går ud på følgende:
Uffe Eriksen foreslår og der citeres: ”Ang. Amerikansk lotteri, at det KUN er klubmateriale, der må indeholde frankering, altså postfrisk DK – Det er fordi der er så meget postfrisk dk, andet er efterspurgt, så foreslår det kun er klubben og ikke medlemmer, der må
indlevere postfr. Dk til frankering”.
Torben kunne meddele, at bestyrelsen havde besluttet at fortsætte som hidtil. Da dette ikke er til afstemning kunne vi gå til valgene.
Ad h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter efter følgende:
1: Kasserer: På valg Ib Graadal– modtog genvalg, og valgt med applaus
2: 2 Bestyrelsesmedlemmer: Henning Bonde og Poul Kristensen – modtog begge genvalg og valgt af forsamlingen.
3: Bestyrelsessuppleant: Gert Nielsen – modtog genvalg og valgt af forsamlingen.
4: 1 revisor på valg: Finn Kundahl modtog genvalg og valgt af forsamlingen.
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5: 1 revisorsuppleant: Poul Børge Graversen modtog genvalg og valgt af forsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at valget var vel gennemført og vi kunne derfor gå til sidste
punkt – eventuelt.
Ad I. Eventuelt: Steen Pedersen meddelte, at ordet nu var frit og lagde selv for med at
takke bestyrelsen for det gode arbejde. Jørgen Brandt benyttede lejligheden til at takke
specielt IB Graadal og Kjeld Andersen for deres store indsats. Anny Rasmussen foreslår
at fastgøre de enkelte lot med tape for at undgå rod og forvirring ved auktionerne. Dette
blev vel modtaget. Kjeld Andersen spurgte forsamlingen angående materiale til vores
auktioner – er det Europa – det er bredt og Skandinavien? Kaj Jensen bemærkede, at det
ikke var alt fra Christies, der var egnet til vores auktioner – det betaler sig at se godt efter. Herefter fik formanden ordet og takkede dirigenten for vel udført ledelse af generalforsamlingen. Steen Pedersen sluttede af med at takke for god ro og orden.
Dermed var generalforsamlingen slut.
Herefter efterlyste Torben Malm hjælpende hænder til den kommende byttedag og fik tilsagn fra Freddy Pedersen, Kjeld Andersen, Erik Bomholdt og Johannes Andersen. Lars
Peter mente, at vi havde hænder nok, blot der var to om opstilling og to ved nedtagning
af borde.
Derpå var der wienerbrød til alle.
Henning Bonde

Steen Pedersen

Sekretær/referent

dirigent

Århus d. 8.3.2018

8.3. 2018
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Efterårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2018
03. september Klubaften med auktion. 1. mødeaften i den nye sæson 20182019.
10. september Klubaften med auktion.
17. september Klubaften med auktion. Tipskupon
24. september Klubaften med foredrag.
01. oktober
08. oktober

15. oktober
22. oktober
29. oktober

Klubaften med auktion.
Klubaften med auktion. Sidste frist for indlevering til Hollandsk
auktion.
Klubaften med auktion.
Klubaften med foredrag. Hans Schønning ”En overflødigheds
samling”
Klubaften med auktion. Eftersyn af Hollandsk auktion.

05. november Klubaften med Hollansk auktion.
12. november Klubaften med auktion.
19. november Klubaften med auktion.

Byttedage og udstillinger efterår 2018
16. september
30. september

Byttedag i Grenå. Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, kl. 10-15.
Trekant bytte 2018, Fredericia Gymnasium, Nørregade 88 Fredericia,
kl. 9-16

06. oktober
13. oktober

Byttedag i Hjørring, Bingohallen, kl. 10-17.
Samlermesse og auktion i Esbjerg, Sædding Centret Fyrvej 34 6710 Es
bjerg N. Kl. 9.30-14.
Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup-hallen, Elkjærvej 26, Mejrup
Kirkeby, kl. 9.30-15.
Byttedag i Aarhus, Bellevuehallen, Vester Strandalle 170, 8240 Ris
skov, kl. 9-15.
Byttedag i Silkeborg. Lunden, Vestergade 74, Silkeborg, kl. 9-15.

14. oktober
21. oktober

28. oktober

3.-4. november Frimærke, brev og postkortmesse i København.
03. november
Byttedag i Esbjerg, Aktivitetshuset Kirkegade 51, Esbjerg, kl. 10-16.
04. november
Byttedag i Støvring,
11. november
Byttedag i Spøttrup (Skive), Spøttrup Hallen, Nørremarken 1 7860
Spøttrup, kl. 10-16.
18. november
Byttedag i Ry, Ry sognehus, Kildebakken 1 Ry, kl. 9-14
17-18. november NFT 125, Klubudstilling i København.
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