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 medlemsblad for

 Randers Filatelistklub 2000/1

Godt nytår!

Velkommen til år 2000!

- og farvel til den gamle redaktør. På grund af tidspresset har

jeg desværre ikke mulighed for længere at virke som redaktør

for Takken. Jeg fortalte allerede i sommer formanden, at jeg på

grund af min arbejdssituation var nødt til at have stoffet til

dette nummer til Stiftelsesfesten - det fik jeg ikke, og nu kan

jeg altså ikke afse tid til arbejdet før jul.

Jeg siger tak for “tjansen” og ønsker min efterfølger held og

lykke!

Efteråret gik som sædvanligt alt for hurtigt, og før vi vidste af

det blev det november med stiftelsesfest hos Anne Marie. Det

var som altid god mad og dejlig hygge.

 Som I ved, samarbejder vi med Djurslandsklubberne, og det

betyder, at vi skal have fælles byttedag - herom kan du (forhå-

bentlig) læse inde i bladet.

Foråret bliver også fyldt med gode klubaftener med interes-

sante foredrag og oplæg til godt sam-

vær.

Alt i alt tegner det - som sædvanligt -

til at blive et travlt forår - så slap nu af

i julen, for du får nok at se til i den

kommende tid.

Godt frimærkeår 2000!

Hans-Henrik
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Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230
Kasserer:
Jette Bach
Markskellet 3
8900 Randers
Næstformand:
Hans-Henrik Sørensen
Auktionsleder:
Bent Varming
Sekretær:
Bent Enevoldsen
Bibliotekar:
Helge Poulsen
------------------------------
Cirkulationsleder:
Bruno Damgaard

Hvad sker der i 2000?

(BD = byttedag)

Januar:

9. BD i Hadsund (10-16)

15. BD i Frederikshavn

30. BD i RANDERS

Februar:

5. BD i Aalborg/Nørresundby

(10-16)

6. BD i Ry (9-16.30)

27. BD i Silkeborg

Marts:

12.. BD i Hammel

18.-19. Nat. frimærkeudstilling

i Esbjerg

18. BD i Aalborg (9-17)

19. BD i Odder

April:

2. BD i Randers RANDJURS

(10-16)

15.-16. MOTIV 2000 motiv-

samler-udstilling m.m. i Horn-

slet (oplysninger fås bl.a. hos

Hans-Henrik Sørensen)

 Maj:

6. BD i Hobro (9-17)

22.-28. The Stamp Show 2000

i LONDON
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FARVEL OG GODDAG

Dette nummer af TAKKEN, som er både et far-
vel til den 2. og et goddag til det 3. år-
tusinde, har været igennem svære kampe, og
hvis det ikke lever op til sin sædvanlige
høje standard, ja så er årsagen her:

Formandens smøleri og manglende overhol-
delse af aftaler og tidsfrister.
Færdig-slut!! Derfor fik jeg også et brev
vedlagt omslaget et lille brev, hvori der
stod: „Jeg sender dig hermed TAKKEN til sæ-
son forår 2000. Jeg håber, at du selv laver
det færdig - eller at du har fundet min af-
løser. Hans Henrik“.

Det var en melding, der var til at forstå.
Nu er meningen med dette her jo ikke at
fortælle om interne skærmydsler i bestyrel-
sen, så lad mig skynde mig med at fortælle,
at alt fortsat er i den bedste gænge, så-
fremt formanden fremover overholder trufne
aftaler om datoer mv. Og det har jeg taget
min samvittighed i pant på, at det vil ske.

Men ellers synes jeg, at klubben står godt
rustet til fremtiden. Dog må det stilles
spørgsmål angående Mødesalens fremtid, men
af en eller anden sær grund har jeg på for-
nemmelsen, at vi kan fortsætte vort klubliv
i samme omgivelser som nu.
Selve klublivet og -ånden er fortsat præget
af optimisme, godt kammeratskab og hjælpsom-
hed, ligesom opbakningen til klubbens
arrangementer er helt i top. Så har jeg læst
i avisen, at fra år 2003 vil postvæsenets



4

monopol på at sende breve/pakker være for-
tid!! Jeg kan overhovedet ikke overskue, hvad
dette vil betyde mht frimærkeudgivelser og
frimærkeriet i det hele taget. OK, frimærke-
samleriet har altid været udsat for prøvel-
ser, så mon ikke vi også står detteher igen-
nem?
Under alle omstændigheder: Randers
Filatelistklub og alle dets medlemmer/ven-
ner ønskes et rigtigt godt nytår(tusind)
med en stor tak for indsatsen i det år, der
er gået.

Formanden

Søger De: Mønter eller: Frimærker
Kataloger Frimærketilbehør
Møntalbum Porcelænsfigurer
Møntskabe Platter

Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
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11. jan DFT

Jeg ved ikke, om det indvarsler en ny
stil, at vi starter kalenderårets klubmø-
der med brask og bram, men en kendsgerning
er det, at redaktøren af vort fagblad,
Danmarks Filatelistiske Tidsskrift, Len-
nart Weber, har ønsket at besøge os i af-
ten, hvilket vi er både glade og
takmennelige for.

Webers formål er at fortælle om alt det,
som DFT kan bruges til, og alle de mulig-
heder det giver os, men som næsten ingen
af os gør brug af. Samtidig vil han også
gerne høre vor mening om DFT såvel posi-
tivt som negativt.

Samtidig vil Weber som journalist også
gerne have et indtryk af, hvordan Randers
Filatelistklub fungerer eller i det hele
taget ER.

Det kan blive en spændende aften, hvor vi
måske kan komme med nogle input, der kan
få indflydelse på DFT.

Men det er jo stadig første klubmøde i det
nye årtusinde, så vi skal jo også lige
have ønsket hinanden godt nytår. Og bare
rolig, vil skal naturligvis også have auk-
tion, kaffe og lotterier.

25. jan FINURLIGE FINURLIGHEDER
I aften kan vi sige „goddag igen“ til et
tidligere klubmedlem,nemlig Karlo Lyngby,
som har lovet at vise og fortælle om di-
verse (= de værste) finurligheder på og
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omkring frimærker, og det kan jo være både
det ene, det andet, det tredie osv.

Nu vi snakker finurligheder, læste jeg i
avisen (den 27. november), at der var sket
et trafikuheld som følge af, at en kvinde-
lig bilist have overset sin ubetingede
weekend!!

Vi vil sikkert blive præsenteret for lig-
nende misforståelser på de kære lapper.

8. feb ALMINDELIGT KLUBMØDE

Tro det eller lad være, men der findes
stadigvæk et helt almindeligt byttemøde,
hvor man bare „bytter helt almindeligt“.
Men det ville ligne os dårligt, hvis vi
ikke lige provokerede lidt, så der vil
selvfølgelig være TVUNGEN placering. Det
er nu ikke så meget for at provokere, men
fordi det at sidde blandt „nye“ (andre)
samlere end sædvanligt giver Ualmindeligt
meget bytteri.

Og denne almindelige bytteaften plejer
faktisk at forløbe Ualmindeligt hurtigt.

22. feb SA SKER DET IGEN
Julelysene er forlængst brændt ned, men der
bliver lys i alles øjne i aften kommer Tor-
ben Ringtved på besøg efter „same procedure
as last year“, hvilket vil sige en auktion
med 50 tot filatelistiske lækkerier med
samme opråbspris = O kr.
Man kan læse og høre, at omsætningen i de-
tailhandelen ikke vil stige, men hvad rager
det egentlig os?
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Og gad vide om der ikke også dennegang er
præmie til den, der gætter rigtigst på
omsætningens størrelse?

En vigtig del af Torbens seance er dog hans
beretning om tingenes tilstand lige her og
nu i filatelisens og frimærkernes verden.

7. mar DANSKE POSTSTEMPLER 1851-1899
Vi ved jo alle, hvad overskirften dækker
over, men se stemplerne i sammenhænge og få
dem nærmere forklaret vil uvægerligt øge
både kendskabet til og interessen for dem,
så vi kan roligt glæde os til, at Jørgen
Danielsen, Ebeltoft, i aften vil foredrage
om og vise Danske Poststempler 1851-1899.

21 mar QUIZ
Vi ved da næsten alt om frimærker, ikke
sandt?
Jo da, men alligevel skal det nok passe, at
Rene Ethelberg i sin Quiz i aften spørger
om lige præcis det „forkerte“.

Nu gør det jo aldrig noget at blive lidt
klogere, så derfor vil vi hjælpe os alle et
lille stykke på vej ad filateliens snørk-
lede stier.

4.april BUTIKKEN ER ÅBEN
Det er de færreste butikker, der har åbent,
mens vi holder klubmøde, men det bliver der
lavet om på i aften, hvor Jørn Jensen fra
Odder åbner sin forretning lige midt i Mø-
desalen.
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Ja, det er rigtigt. Jørn kommer med HELE
sin forretning, revl og krat, med alt ud i
frimærker og tilbehør - og han holder åbent
HELE Aftenen.

Tilbud vil der således være nok af- og så
så tæt på - og der vil være 10 pct RABAT på
frimærketilbehør.

Jeg kan oplyse, at bl a Ebeltoft Frimærke-
klub havde stor glæde og fornøjelse af et
lignende besøg af Jørn for nylig - SA GLÆD
DIG.

BYTTEDAG med STORAUKTION
Så sker det igen! Klubben er klar med sæ-
sonens 2. BYTTEDAG med STORAUKTION.
Det foregår den 30. januar kl 10-16 i Fri-
tidscentret, Vestergade 15.
Det er egentlig utroligt, at vore Bytte-
dage har „kørt“ så godt. Når man snakker
med „per og Poul“ er alle enige om, at der
er alt for mange Byttedage, og man hører
oftere og oftere om Byttedage med få besø-
gende og deraf følgende ringe stemning og
omsætning.

Deruagtet er alle handlere mv altid rede
til at komme igen hos os. Årsagen hertil
er - efter hvad de selv siger - at der er
hyggeligt og der er altid mange besøgende.
Og jeg kan da tilføje, at så at sige ALLE
bordlejere altid har givet udtryk for fuld
tilfredshed og spurgt, hvornår næste gang
er - og så har tilmeldt sig igen!

Og fuldt hus har vi faktisk haft hver
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gang, så mange har snakket om større loka-
ler, men NEJ, for det er immervæk bedre at
have nuværende lokaler fyldt op end at
have større, men halvfyldte (-tomme) loka-
ler.

Jeg finder sådan set, at vore Byttedage
har et tilpas omfang, hvor man kan se, at
folk føler sig hjemme og tilpasse. Desuden
vil større lokaler også KOSTE, og så vil
det pludselig være et must at få lejet det
hele ud.

Samtidig giver de nuværende rammer tilsy-
neladende „profferne“ sikkerhed for, at
besøgstallet er OK, og det er rigtigt som
de selv siger, at så er det op til dem
selv at sælge tilfredsstillende. Altså en
selvforstærkende indstilling indstilling
til gavn for både køber og sælger.

Det, jeg egentlig vil sige, er, at jeg
følger mig overbevist om, at vore Bytte-
dage IKKE vil blive en af de mange af
slagsen, som man lige „ta’r med på vejen“,
men fortsat vil være et arrangement, hvor
man ved, at der kommer folk, at der sker
noget og, at der er styr på tingene.
Nu ikke mere lommefilosofi, men til det
praktiske: Tilmeldingen til Storauktionen
er klaret, så du skal bare huske at afle-
vere dit materiale SENEST kl 12 i Fritids-
centret den 30. januar.

Og husk så: Selvom der kommer mange besø-
gende, er der ALTID plads til dem, du in-
viterer med til vor BYTTEDAG.
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RANDJURS 2000
Som jeg nævnte i forrige nummer af TAKKEN,
vil jeg her komme nærmere ind på RANDJURS
2000, som jo er navnet på
Djurslands-klubberne og Randers Filatelist-
klubs FÆLLES BYTTEDAG, der dennegang afvik-
les i Fritidscentret SØNDAG den 2. APRIL kl
1000-1600.

Dette arrangement havde premiere i 1999 og
forløb til alles tilfredshed, og alt tyder
på en gentagelse (mindst) i år.
Dennegang er det Grenaa Frimærkeklub, der
skal stå for „køkkenet“, medens alle klub-
berne må sælge 1-2 lotterier.

Arrangementet kommer til at foregå i BEGGE
lokaler, og da der ikke afholdes auktion,
bliver der masser af handlere/krejlere/sam-
lere - ihvertfald kan der allerede nu mel-
des om stor interesse. Og der kommer MANGE,
også selvom formanden ikke lejer FOR mange
borde ud.

Der vil iøvrigt blive gjort brug af for-
lokalet som decideret BYTTERUM, hvilket al-
lerede tidligere er gjort - og med god suc-
ces.
Derfor: Mød op i Fritidscentret den 2.
april. VELKOMMEN.

18. april: GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om klubbens aktivi-
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tet i det forløbne år.
3. Kassererens fremlæggelse af det revide-
rede regnskab til godkendelse, idet der til
hver af de fremmødte udleveres en afskrift
af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af formand for 1 år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-
årig periode: I ulige årstal vælges 3 med-
lemmer I lige årstal vælges 2 medlemmer
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
8. Valg af 2 revisorer for 1 år
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
10. Valg af repræsentanter til filatelist-
dagen
11. Forslag fra bestyrelsen
12. Forslag fra medlemmer
13. Eventuelt
Det bemærkes, at forslag til generalforsam-
lingen fra medlemmerne skal indgives til
formanden senest 8 dage før generalforsam-
lingen.
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Normalt følges denne plan til klubmøderne:

Kl. 19.00: Dørene åbnes
Kl. 19.30: Formanden orienterer og der trækkes

mødepræmie(r)
Kl. 19.40: Aftenens programpunkt
Kl. 20.15: Eftersyn af auktionsmateriale + almindelige

klubaktiviteter
Kl. 21.00: Auktion (normalt ikke over 40 lot)
Kl. 21.15: Kaffe / te m. brød + lotteri
Kl. 22.15: Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i MØDESALEN - Vorup Bibliotek
(indgang fra Pramvej)

Lånte bøger, kataloger m.v.  skal afleveres inden
klokken 19.30. Udlevering af bøger, kataloger m.v.
sker efter klokken 21.30!

Kaffe / te med brød er gratis.
Der kan købes øl og sodavand.

Der må ikke ryges i salen!


