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Mødeplan efterår 2017 

 
Onsdag     5/9 Sæsonstart – Kajs kvarter og auktion. 

Onsdag    12/9 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. 

Onsdag    19/9  Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion. 

Onsdag     26/9 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. 

Onsdag    3/10 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion. 

Onsdag    10/10 Bedre aftenauktion. 

Onsdag    17/10 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion. 

Søndag   21/10 Byttedag I Bellevuehallen i Risskov 

Onsdag    24/10 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. 

Onsdag    31/10 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion  

Onsdag      7/11 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. 

Onsdag   14/11 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion. 

Onsdag   21/11 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. 

Onsdag   28/11 Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion. 

Onsdag    5/12 Bedre aftenauktion. 

Onsdag 12/12 Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion. 

Onsdag    29/12 Juleafslutning   

Kajs Kvarter. 

Der mangler foredragsholdere til Kajs kvarter, så har du lyst, bedes du 
melde dig. 
 
Forsiden:  
Da jeg samler på Hjørring og har en omfattende Danmarks-samling, hvor 
alle mærker og breve er stemplet i Hjørring, blev jeg meget forundret over 
at modtage brevet på forsiden. Det er afstemplet med det sidst kendte 
Hjørring-stempel, som for længst er inddraget. Ved en opringning til 



  3

Forbundskontoret, fik jeg oplyst, at det var en tilfældighed, idet man der 
har en bred vifte af stempler, som øjensynligt bruges i flæng. Jeg har senere 
modtaget et brev stemplet med Tønder-stempel.  
Jeg må først konstatere, at den, der har stemplet disse mærker bestemt ikke 
kan være frimærkesamler. De er jo i afvasket tilstand komplet ubrugelige. 
Det er nu ikke fordi, jeg synes det gør noget, for det er jo en lidt mærkelig 
sag at have et frimærke stemplet i Brøndby med et Hjørring-stempel. 
Selvom der på bagsiden af kuverten er stemplet: Afstemplet af DFF. 
Det forekommer nemlig også, af frimærkekyndige personer deltager i 
afstemplingen og der fremkommer mærker med luksusstempel. Når 
mærkerne så kommer på QXL, hvor jeg har set flere af disse sene 
afstemplinger, er de jo ikke markeret på bagsiden med: Afstemplet af DFF. 
Jeg synes, det er bekymrende, at den slags filatelistiske afstemplinger 
forekommer og endda hos filateliens øverste organ. Tidligere producenter 
af filatelistiske afstemplinger er blevet ringeagtet og beregnes til væsentlig 
lavere værdi end ægte. 
Har disse forhold mon også været drøftet under mødet med FFF og SKF92 
hvor man drøftede problemer med forfalskninger og manipulation? 
Det må være et stort ønske hos samlere af posthistorie m.v. at få oplyst, pr 
hvilken dato disse ca. 60 stempler, der er tale om, er kommet i DFF´s 
varetægt, så materiale efter denne dato kan fravælges. 
HJH. 
         0-0-0 
 
 
Efteråret 2018. 
 
I modsætning til sidste sommer, hvor der ikke var en dag over 25 grader, 
har der i år ikke været ret mange dage under 25 grader, så der har ikke 
været mange frimærke-dage i denne sommer. Til gengæld har de været 
mange ”havevandings-dage”.  Nu er vi igen nået dertil, hvor frimærkerne 
skal frem, hvis vi kan huske, hvor de blev gemt hen. 
 
Mødeplanen: 
 
Som det fremgår af mødeplanen, er der sket et par ændringer i forhold til 
tidligere. Skrammelauktionen og storauktionen er erstattet af 2 bedre 
aftenauktioner. Det skyldes, at de ofte afholdte medlemsauktioner har 
erstattet behovet for skrammelauktion og delvis storauktionen. Da vi 
forsøgsvis arrangerede en sådan bedre aftenauktion i foråret, havde vi et 
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bedre salg, end på den sidst afholdte storauktion, hvor vi alligevel ikke fik 
et eneste bud udefra. Da det er et stort arbejde at forberede storauktion med 
beskrivelse, skanning og overførsel til hjemmesiden, har vi valgt at droppe 
dette i efteråret. Resultaterne vil vise, om vi skal vende tilbage til det gamle 
system. Det er tanken, at de bedre aftenauktioner kun skal indeholde lots 
med et opråb på min. 50 kr. De skal være opsat på klubbens 
auktionsplancher, som udleveres gratis. Sidste afleveringsfrist er onsdagen 
før, auktionen afholdes. 
Auktionslederen kan afvise indleverede lots, som efter hans opfattelse ikke 
lever op til kvalitetskravene eller den anførte værdi. 
 
Mødeaftener: 
 
Vi har stadig en del materiale på lager, så der er gode muligheder for at 
gøre gode indkøb/fund på vore auktioner.  
 
Der kan forekomme aflysninger af Kajs kvarter, da der ikke er så stor 
tilmelding, som der er behov for, men det kan jo være, at det ændres.  
Jeg håber, alle får en god sæson.  
HJH. 
 

o   O   o 
 

 
 
Referat(forkortet) GENERALFORSAMLING – ONSDAG DEN 14. februar 2018 
 
Kl. 19.30 bød formanden, Hans Jørgen Høy velkommen til årets generalforsamling. Vi var i 
alt 28.  
 
1. Valg af dirigent:  
Otto Kjærgaard blev foreslået som dirigent og valgt uden modkandidat. Otto lagde for med 
at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med mindst 14 dage i og med at 
det er varslet i Hængslet Nr. 3. 2017 – altså i rette tid ifølge klubbens vedtægter, og 
generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden, 
som foreslog punkterne 2, 3, 4, 5 slået sammen. Der var ingen indvendinger her imod. 
 
2-3-4-5. Formandens beretning/kassererens aflæggelse af regnskab/Beretning fra 
funktionsmænd/Fastlæggelse af kontingent:  
2. Beretningen, der kan ses andet sted i bladet blev, godkendt. 
   
Herefter var turen kommet til økonomien – 3. Regnskab for 2017 og budget for 2018 var 
på forhånd lagt frem og til alles disposition. Formanden gennemgik regnskabet, som viste et 
pænt overskud.  2018 regner vi med et mindre overskud. Dirigenten efterlyste spørgsmål. 
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Niels Schou spurgte, om det kunne være en god ide, om klubben sparede den stigende og 
efter hans opfattelse urimelige udgift til forbundet, hvilket blev besvaret benægtende, da 
klubben overvejende består af A-medlemmer, som lægger vægt på, at klubben er en 
forbundsklub. Niels Schou spurgte nærmere til prisfastsættelsen af klubbens 
frimærkebeholdning. Formanden oplyste, at det anførte beløb i er forsigtigt vurderet. Da der 
ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet godkendt af forsamlingen. Ordet blev herefter 
givet til formanden, som fortsatte med 4. Beretning fra funktionsmænd. Det angår 
klubbens kontakt til byttedagen, som atter er kommet på økonomisk ret kurs og 
hjemmesiden, som har fået nyt udseende. Da der ikke var kommentarer hertil gik formanden 
videre til det næste punkt -  5. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at 
kontingent et er uændret, men at medlemmer, der har betalt kontingent for 2018 er 
kontingentfrie i 2019 i anledning af klubbens 125 års jubilæum. Indmeldinger i 2019 betales 
som sædvanligt. Kontingentet er således: 425 kr. for A-medlemmer og 85 kr. for B-
medlemmer. Der er fortsat ikke gebyr for indmeldelse. Herefter efterlyste Otto 
kommentarer. Der var ikke yderligere kommentarer. 
 
6. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag. 
 
7. Valg af bestyrelse: Som det fremgår af ”Hængslet” er Hans Jørgen Høy og Allan Juul 
Pedersen på valg og begge villige til genvalg, hvilket skete med bifald fra forsamlingen. 
Herefter genvalgtes revisorer (Andreas Striib og Henning Pedersen) og - suppleanter.  
 
8. Eventuelt:   
Dirigenten gav ordet frit og efterlyste spørgsmål. Formanden bad om ordet og meddelte, at 
det var den sidste periode på 2 år han ville fungere som formand. Det samme gælder Allan 
Juul Pedersen. Hans Ole Alexandersen vil tage et enkelt år mere efter næste 
generalforsamling, hvilket vil betyde nyvalg til tre poster om to år. Da der ikke var 
kommentarer hertil og yderligere spørgsmål, kunne dirigenten hermed erklære 
generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Herefter takkede formanden på klubbens vegne Otto Kjærgaard for god ledelsen af 
generalforsamlingen. 
  
(forkortet og redigeret af redaktøren) 
 
På bestyrelsens vegne,  
 
Henning Bonde, sekretær  15. februar 2018 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-Jeg hørte, din mand søgte ind ved kommunen. Hvad laver han nu? 
-Ingenting, han fik jobbet. 
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Formandsberetning for 2017. 14. februar 2018. 
 
Beretningen dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december 2017.  
 
Nationalt: 
 
Efter at Danmarks Filatelist Forbund har fået ny formand, har der været 
mere ro omkring Forbundet. Den nye formand har ikke det samme behov 
for at gøre sig bemærket, som den tidligere, hvilket jeg mener, er en fordel. 
Desværre er det stadigt ikke muligt at tilpasse forbundets udgifter til 
indtægterne, hvorfor man på det kommende repræsentantskabsmøde vil 
foreslå en permanent løsning, så kontingentet hvert år stiger med 15 kroner. 
Jeg er spændt på, hvor længe det holder hos de enkelte klubber. 
Vi har i år mistet 8 medlemmer, heraf 7 A-medlemmer, kun 2 var på grund 
af dødsfald. Det er umuligt at sige, om faldet skyldes kontingentstigningen 
fra forbundet. Vores egne beskedne andel har ikke ændret sig i mange år. 
 
Lokalt: 

Mødeaktivitet 

I det forløbne år har vi holdt 24 møder med små foredrag (Kajs Kvarter). 
Desuden har vi holdt 2 skrammel-auktioner, 1 generalforsamling og 1 
storauktion desværre men beskeden indlevering og dermed dårligt salg. Når 
der ”kun” har været i alt 28 møder, er årsagen, at vore lokaler blev 
gennemrenoveret i hele februar, hvorfor vi måtte lukke ned og endda 
udsætte generalforsamlingen til marts.  
Succesen med medlemsauktionerne fortsætter. Der kommer pæne 
indleveringer og et fornuftigt salg.  
Byttedagen arrangeret af De Samarbejdende Frimærkeklubber, hvor 
Henning Bonde har været klubbens forbindelsesled, ser ud til at fortsætte 
efter økonomiske forhandlinger med udlejer af lokalerne. 
 
Bestyrelse og funktionsmænd 
Bortset fra bestyrelsen er Kirsten klubbens eneste funktionsmand, idet hun 
som sædvanligt med stor dygtighed bestyrer vores hjemmeside, der netop 
er udgivet i ny udgave. For at skønne på og bevare det gode samarbejde, 
har jeg og Kirsten holdt et lille møde sammen med vore ægtefæller og lidt 
god mad. 
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 Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse, de to revisorer og Kirsten for 
deres indsats i årets løb. 

 

Medlemstal 

Vi har på nuværende tidspunkt 73 A-medlemmer og 10 B-C-Fam.-
medlemmer. Det er som nævnt en tilbagegang på 8 i forhold til sidste år, 
hvilket desværre er naturligt, når vi tager gennemsnitsalderen i betragtning. 
Jeg er ikke sikker på, at sidste års optælling var lige så nøjagtig som dette 
års bl. a. på grund af tidspunktet.  
Der er heldigvis også kommet nye medlemmer og jeg vil her benytte 
lejligheden til at ønske dem velkommen i klubben. 
 
Økonomi 
Som det fremgår af regnskabet har vi igen et pænt overskud. I de 
kommende år vil vi bruge noget af formuen, blandt andet i forbindelse med 
jubilæumsfesten i 2019 
 
Hængslet 
Igen i år har vi kun udsendt 3 numre af Hængslet, hvilket vi vil fortsætte 
med.  
Det har igen i år været meget småt med bidrag til bladet. 
 
Den kommende sæson 
I den kommende sæson vil vi fortsætte med de korte foredrag hver aften, 
når der ikke er større arrangementer på programmet. Vi modtager meget 
gerne tilbud om bidrag til de små foredrag. For nyligt har vi erstattet 
skrammelauktionen med en ”større aftenauktion”, hvilket var en så stor 
succes, at vi muligvis vil lade en sådan erstatte storauktionen. Vi omsatte 
mere denne aften, end på sidste storauktion. Vi vil også fortsætte med 
medlemsauktioner hver anden mødeaften. Disse har medvirket til at gøre 
skrammelauktionerne overflødige. 
Jeg erindrer om, at jubilæumsfesten er den 20 september 1919. 
 
 

 
-Det er uretfærdigt-jeg har lige fået en bøde for noget, jeg ikke har 
gjort. 
-Hvad dog? 
-Jeg stoppede ikke for rødt lys. 
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Klubbens kontaktpersoner 
 
 
Formand, Hans Jørgen Høy 20 71 23 66 
        & Bøgeskovvej 16 
auktionsleder 8355 Solbjerg 
 
 
Næstformand Allan Juul Pedersen 86 14 76 00 
         Neptunvej 30  
 8270 Højbjerg 
 
 
Kasserer Hans Ole Alexandersen 86 29 00 28 
 Børupvej 135 
 8310 Tranbjerg 
 
 
Sekretær Henning Bonde 23 45 67 20 
 Decembervej 15 
 8210 Århus V 
 
 
Bestyrelsesm. Sverre Reedtz Schultz 61 78 20 79  
 Hans Brogesgade 7, 3. th. 
 8000 Århus C. 
 
 
Redaktør Hans Jørgen Høy 20 71 23 66  
 Bøgeskovvej 16 
 8355 Solbjerg 
 
 
 Århus Frimærke Klub 20 71 23 66 
 Vestervang 14-16  
 8000 Århus C  
 
 Hjemmeside: www/aarhusfk.dk 
 
 


