
1

medlemsblad for
 Randers Filatelistklub

Velkommen til Forårssæsonen
2012

      Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside
               www.randersfilatelistklub.dk

        100 året for et af Danmarks smukkeste frimærker
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Klubbens bestyrelse
m.m.
Formand:
Erik H. Sørensen
Lathyrusvej 3
Stevnstrup
8870 Langå
Tlf. 8646 7230

Næstformand
og redaktør:
Bruno Nørdam

Kasserer:
Jette Bach

Auktionsleder:
Bent Varming

Sekretær:
Jannic Rasmussen

Bibliotekar:
Dan Hougesen

Cirkulationsleder:
Jannic Rasmussen

Byttedage og udstillinger
forår 2012

15. januar:
Byttedag i Hadsund,
Hadsund Skole10-16

12. februar:
Byttedag i Randers,
Fritidscentret 10-16

19. februar:
Byttedag i Holstebro,
TDC- Hallerne 10-16

24. - 25. marts
Klubudstilling i Hornslet

25. marts:
Byttedag i Viborg,
Kasernehallen 10-15

29. april:
Byttedag i Hobro,
Rosendalshallen

Der henvises i øvrigt til
DfT eller www.danfil.dk
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Formanden har ordet

„Dansken“ kan altid finde på noget at klage over eller være utilfreds
med – og nogen gange kan det heldigvis være af positiv karakter.

Således har et par medlemmer givet udtryk for, at de næsten ikke
kan klare eller udholde den 4 måneders laaange pause – maj, juni,
juli og august – der er mellem forårets sidste og efterårets første
klubmøde,

Den umiddelbare reaktion herpå vil nok hos langt de fleste være
enten „åh, hold dog op“ eller „og hva’ så?“.

Sidstnævnte var da også bestyrelsens reaktion, idet man forstod
det på den måde, at hva’ gør vi så ved det?

Et enkelt klubmøde/sommermøde midtvejs, d.v.s. i skole- og/eller
industriferien, synes bestyrelsen ikke er så tiltalende, så man har i
stedet valgt at FORLÆNGE forårssæsonen og FREMSKYNDE
efterårssæsonen – altså 2 klubmøder mere, så det årlige antal
klubmøder bliver 18-19 stk. og tidsrummet UDEN klubmøder
bliver reduceret.

Bestyrelsen håber, at dette er en tilfredsstillende løsning på
„problemet“ og med dette som en symbolsk julegave ønsker
Randers Filatelistklub alle sine medlemmer og deres nære en rigtig
glædelig jul og et godt lykkebringende år 2012.

Formanden
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Program for forårssæsonen 2012

Tirsdag den 3. januar
Godt Nytår. Vi starter forsigtigt op efter en forhåbentlig god jul
og et godt nytår med et almindeligt møde og bytteaften.
Husk at auktionslisten til byttedagen den 12. februar 2012 skal
sendes som mail til Bruno Nørdam: bnordam@gmail.com
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet.

Tirsdag den 17. januar
Sct. Georgsgilderne møder som sædvanlig op med tusindvis af
frimærker, du kan vrage og vælge imellem kvit og frit.
Da den eneste betaling, de får herfor, er indtægterne fra det
amerikanske lotteri, så husk at købe, gerne et par ekstra lodder.

Tirsdag den 31. januar
Storauktion over medlemmernes materiale med rodekasser.
Begynd allerede nu overveje, hvad du kunne tænke dig at sælge.

Søndag den 12. februar
Byttedag i Fritidscentret. Se nærmere side 12

Tirsdag den 14. februar
Foredrag ved Hans Urbak, Hornslet Frimærkeklub, om
„Småbådstrafikken på Aarhus bugten og Kalø Vig“.

Tirsdag den 28. februar
Klubbens storauktion.  Kom og gør et røverkøb – måske
sæsonens bedste.
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Tirsdag den 13. marts
Frimærkehandleren Asger Aalund Møller fra Ebeltoft afholder
auktion. Der bliver ca. 100 lots med en opråbspris mellem 10. –
15.000 kroner.
Tirsdag den 27. marts
Denne aften afholdes klubbens mini-konkurrence (4 plancher med
emnet: dit fødeår, din fødselsdag eller navn). Salg af klubbens
indstiksbøger til en rimelig pris.
Tirsdag den 10. april
Generalforsamling, se side 14 og side 10-11 (vedtægtsændringer).
Tirsdag den 24. april
Foredrag med Peter Jensen, formanden for Hornslet
Frimærkeklub, om sin motivsamling ”Svanen”.
Tirsdag den 8. maj
Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt møde
garneret med den populære frimærkequiz

Vi ses efter sommeferien allerede den 21. august

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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Forsøg på at snyde postvæsenet

Opfindsomheden er stor, når det drejer sig om at forsøge at
snyde postvæsenet ved at anvende frimærkelignende mærker på
forsendelserne.

Det første eksempel er fra 1978, hvor der er anvendt et mærkat
fra vanføreforeningen på frimærkets plads:

Velgørenhedsmærker er i det hele taget ofte brugt i stedet for
frimærker. Her ses et mærkat for ”Børns Vilkår”:
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Postvæsenet begyndte i 2001 at udgive småark med 8 frimærker
og en vignet i midten. Det er nærliggende at anvende vignetten
som et frimærke:

I dette tilfælde er det vignetten fra småarket med vintergækken
fra 2006, der er blevet brugt.

Julemærker, det være sig de officielle eller lokale, er meget
populære i julemåneden. Desværre for postvæsenet glemmer
mange at sætte rigtige frimærker på konvolutterne.

Her er anvendt et lokalt julemærke fra Viborg i 1993.
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Nogle gange kan det være svært for postvæsenet at finde ud om
der er anvendt et rigtigt frimærke eller ej. Se f.eks dette kort:

Kortet er et såkaldt Go-card, der blev udgivet af Post & Tele
Museet i 1998 i anledning af udstillingen ”Victors breve”.
Fotografiet på kortet blev brugt som forlæg for frimærket med
værdien 3.75 kr. i en serie, der markerede genåbningen af Post
& Tele Museet i 1998.

Det sidste  eksempel er højst sandsynlig et provokeret
filatelistisk  produkt. Man har ønsket at få en forsendelse, som
er unik. Frimærkeudkastet med Christian X, er klippet ud  af
Berlingske Tidende fra den 9. juli 1937. Udkastet deltog i
avisens frimærkekonkurrence. Brevet er afstemplet i Tisvildeleje
den 18. august 1937.
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Kendetegnede for alle de viste forsendelser er, at de alle er gået
gennem kontrollen uden problemer.
Der findes utvivlsomt mange andre forsendelser af samme type.

Bruno Nørdam

Fine placeringer på udstillingen HOFI  11

Kell Pedersen fik stor vermeil for sine Randers postkort og
Henning G. Jensen det samme for sit eksponat med broer.  Vi
siger til lykke  med de flotte resultater.
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Forslag  fra bestyrelsen til vedtægtsændringer  på
generalforsamlingen den 10. april 2012
————————————————————————
“Tilsluttet  Danmarks Filatelist Forbund og  F.I.P. ” foreslås  for
tydelighedens skyld ændret t il:

”Tilsluttet Danmarks  Filatelist  Forbund og Fédération
Internationale de Philatélie (F.I.P.)
————————————————————————
§ 3 (Møder) ændres fra:

§ 3. Klubben afholder ordinære møder  mindst en gang om
måneden (undtagen i månederne  maj – august). Efter endt
forhandling eller  program kan fremvisning af  frimærker til salg
eller bytte blandt medlemmerne finde sted.

Til:

§ 3. Klubben afholder mindst 15 ordinære møder om  året.
§ 8 (Frimærker) ændres fra:

§ 8. Klubbens bestyrelse kan af foreningens medlemmer, disses
enker eller arvinger købe og/eller formidle handel med samlinger
til foreningens medlemmer, enten i f orm af hele samlinger eller
ved opsplitning af disse. Ved formidling beregnes 10 %  i
provision.

Til:

§ 8. Såfremt arvinger efter et medlem skulle ønske råd og
vejledning vedrørende en frimærkesamling skal bestyrelsen yde
dem denne service.
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§ 9 (Æresmedlemmer) ændres fra

§ 9. Medlemmer eller andre, der har gjort sig ganske særligt
fortjent ved arbejde i eller for klubben eller for filatelien i
almindelighed, kan af generalforsamlingen – efter forslag fra
bestyrelsen – udnævnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Til:

§ 9. Medlemmer eller andre, som efter bestyrelsens opfattelse
har ydet en særlig indsats for klubben kan af bestyrelsen
udnævnes til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.
———————————————————————
§ 10 (Kontingent) ændres  fra:

§ 10. Klubbens medlemmer skal betale  kontingent for  den
følgende sæson senest den 30. juni. Medlemmer, der – efter  at
være  rykket for betaling – ikke har  betalt senest den 31. juli,
betragtes som udmeldte af  klubben.

Til:

§ 10. Klubbens medlemmer skal betale kontingent for den
følgende sæson senest den  31. januar.  Medlemmer, der  ikke
har betalt senest denne dato,  betragtes som udmeldte  af
klubben.

———————————————————————
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Byttedag

Vore byttedage er stadig en af de store aktiviviter, særlig for de
mange samlere, der endnu ikke er blevet medlem. De er selvfølgelig
altid velkomne, både i dag og til at besøge os en mødeaften.
Derfor afholder vi igen:

Byttedag
Søndag den 12. februar , kl. 10.00 til 16.00

i Fritidscentret, Vestergade.

Byttedagen vil som altid omfatte en STORAUKTION over
klubbens/medlemmernes materiale.

Auktionen starter kl. 15.00, men forinden er der mulighed for
eftersyn kl. 13.30 – 14.30, hvorfor dit materiale skal afleveres
senest kl. 12.00.

Fortegnelse over materialet skal indleveres på 1. mødedag efter
jul  TIRSDAG D. 3. januar eller sendes pr mail  til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com, senest d. 24. januar 2012 , således
at auktionslisten kan færdiggøres i god tid inden byttedagen.

Som en service kan aktionslisterne udskrives fra hjemmesiden
www.randersfilatelistklub.dk - fra menupunktet byttedag.
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Nyttige oplysninger

Tilskud til udstillinger:
Klubben yder et tilskud på 50% af rammelejen, dog maximalt 500
kroner pr. år pr. medlem

Prisen for øl og sodavnd ved klubmøder:
En øl koster 12 kroner og en sodavand 10 kroner

Lotafgift ved salg på klubauktion:
Afgiften udgør 10% af salgsprisen

Pris for lodder til amerikansk lotteri på klubmøder:
Prisen pr. lod er 2 kroner. Pengene går til indkøb af kaffe,
franskbrød og ost

1 bord koster 50 kroner og supplerende  borde 75 kroner.
Husk forudbestilling.

Leje af borde til klubbens byttedage for medlemmer
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Generalforsamling den 10. april 2012
Så er det atter tid til den årlige generalforsamling, og tid til at
medlemmerne tilkendegiver, hvorledes de befinder sig i klubben.
Vi er åbne for nye tiltag, så hvis I har nogle gode ideer, vil vi
gerne høre om dem så tidligt på sæsonen som muligt, men forslag
til generalforsamlingen er også meget velkomne.

Dagsordenen ser ifølge klubben vedtægter sådan ud:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år
3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse.
4) Fastlæggelse af kontingent (se nuværende takster i sidste
nummer af Takken)
5) Valg af formand for 1 år (på valg Erik Sørensen, som
genopstiller)
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige
årstal vælges 3 medlemmer – i lige årstal vælges 2 medlemmer
Bent Varming og Bruno Nørdam genopstiller
7) Valg af 2 suppleanter for 1 år
Kim K. Nielsen  Laila Larsen genopstiller)
8) Valg af 2 revisorer for 1 år (Hans Henrik Sørensen og Carsten
Laursen genopstiller)
9) Valg af revisorsuppleant for 1 år (Hugo Bach genopstiller)
10) Valg af repræsentanter til filatelistdagen
11) Forslag fra bestyrelsen (se side 11)
12) Forslag fra medlemmer
13) Eventuelt
Det bemærkes, at forslag til generalforsamlingen fra
medlemmerne skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage
før generalforsamlingen.
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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: Ordet er frit
Kl. 19.45: 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 (2 kr. pr. lod)
Kl. 22.15: Oprydningen påbegyndes

Møderne afholdes i Kongressalen, Fritidscentret, Vester-
gade 15, Randers

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 bygningen
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        Bliv medlem af Randers Filatelistklub

       Takken er trykt af HVIDGRAFISK, Søndergade 1, 8900 Randers C


