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medlemsblad for
 Randers Filatelistklub

Velkommen til Forårssæsonen
2013

      Hold dig orienteret på klubbens hjemmeside
               www.randersfilatelistklub.dk
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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 2013

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

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

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

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

23. - 24 marts
DJURS 2013  i Rodskov
Forsamlingshus

5. maj:
Byttedag i Hobro,
Rosendalshallen

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

Folk gider da ikke længere samle på eller interessere sig for frimærker, for

de kan jo ikke få noget for dem senere hen!!! Dette er en ofte hørt udtalelse

fra folk, der tror, at de ved noget om det, men OK, det er til dels rigtigt: Man

kan  ikke forvente nogen gevinst, men til gengæld har dette ingen

indflydelse på det at samle frimærker og glæden herved.

Og der bliver da også købt/solgt/byttet i jeg vil tro i næsten uændret

omfang. F. eks. tror jeg ikke, man kan forestille sig, hvor meget der bliver

omsat for på NETTET, ligesom  byttedage og auktioner fortsat kører med

„fuld  skrue“.  Apropos byttedage:  I klubmedlemmer er normalt aktive/

positive over for så at sige alle bestyrelsens forslag/aktiviteter  BORTSET

FRA  netop BYTTEDAGE!

Hvorfor det er sådan, aner jeg ikke – den eneste mulighed  er, at man oftest

skal udenbys og transporten er et problem??? Dette „problem“ vil vi nu

komme til livs, idet vi på et af forårets klubmøder anvender tvungen

placering. D.v.s., at du ved indgangen trækker et bord-nr og ved at bevæge

dig få meter møder  „nye“ samlere. Og tro det eller lad være, men dem, der

normalt sidder ved de andre borde, men i aften ved DIT bord, er

klubkammerater, der helt sikkert enten har noget, du mangler eller du har

noget, den anden er interesseret i. Erfaringen med tidligere TVUNGEN

PLACERING har altid efterfølgende vist positive og ret forundrede

reaktioner, så glæd dig til denne form for byttedag !
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Hvorfor samle Botswana?
 Af Bruno Nørdam

Da skotten Alexander McCall i 2003 udgav sin første
kriminalroman om „Damernes detektivbureau Nr. 1“ , der foregår
i Botswana blev jeg fanget ind med det samme. I den efterhånden
11 bind lange serie gives der er anderledes billede af Afrika end
det, man normalt får gennem medierne. Botswana har siden sin
selvstændighed i 1966 været forskånet for indre magtkampe.
Den første sætning lyder: „Mma Ramowtse havde et detektivbureau
i Afrika ved foden af Kgale Hill“. Her er en klar reference til
begyndelsen af Karen Blixens „Min afrikanske Farm“: „Jeg havde
en Farm i Afrika ved foden af Bjerget Ngong“. Mma Ramowtse,
der er en kvinde med en traditionel figur og ejer af detektivbureauet,
får hjælp af Mma Makuti,der fik 97% ved sin eksamen som
sekretær. De fleste af de sager, som detektivbureauet får, drejer
sig menneskers dårskaber og de konflikter det giver, at landet er
ved ændre sig fra et landbrugsland til et bysamfund.
Botswana ligger nord for Sydafrika og har desuden Namibia,
Angola, Zambia og Zimbabwe som naboer.
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Indtil 1932 blev frimærker fra Kap det Gode Håb og England
overtrykt med ”British Bechuansland” , ”Protectorate” eller
”Bechuanaland Protectorate”.
Det første frimærke, der er designet til protektoratet viser et portræt
af Kong Georg V og gengivelse af nogle løsgående køer, som
understregning af landet som et landsbrugsland.

Samme motiv blev brugt på frimærker med Kong Georg VI og
Dronning Elisabeth II.Der blev udgivet 188 frimærker og 12
portomærker i tiden som protektorat.
Republikken Botswana første præsident blev Seretsa Khama.

Han sad som præsident indtil sin død i 1980. I dag er hans søn
Seretsa Khama Ian Khama præsident. Botswana har en stor
diamantproduktion. Det afspejles også på frimærkerne:
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Som dansker er en udgivelse i 1973 meget interessant. Anledningen
var 100 året for oprettelsen af Den internationale Meterologiske
Organisation. Frimærkerne har som motiv Thor, Ymer, Odin og
Sleipner og solvognen:

I det hele taget er frimærkerne kendetegnet ved at vise landet frem,
det være sig natur,  fortid (hulemalerier) og nutid (minedrift):

Det er den danske solvogn, der er gengivet !
Botswana har en moderat udgivelsespolitik med hensyn til
frimærker, men da det har været en del af engelske imperium, er
der mange samlere til området. Det påvirker selvfølgelig priserne.
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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

Forslag til kontingentforhøjelse pr. 1 januar
2014

På Danmarks  Filatelist Forbunds (DFF) repræsentantskabsmøde i
Middelfart den 15. september 2012 blev der vedtaget en
kontingentforhøjelse til forbundet på 20 kroner  for  2014 og yderligere
10 kroner i 2015. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på
50 kroner pr. 1. januar 2014. Det betyder afhængig af medlemstype:
A – Som udgangspunkt alle  medlemmer, da alle i dag skal have
forbundets blad. 450 kroner ( før 400 kroner).
AP – Gammel ordning for pensionister med fravalg af DfT. 310
kroner  (før 275 kr)
AH – Husstands rabat  ved  modtagelse af kun ét  DfT. Ordningen
er stadig aktuel . 310 kroner (før 275 kr)
C – Er  A-medlem i anden klub, og medlemmet får forbundets
blad. Klubben betaler ikke kontingent til forbundet for C-
medlemmer. 170 kr (før 170 kroner)
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Program for forårssæsonen 2013

Tirsdag den 15. 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 10. februar 2012 skal
sendes som mail til Bruno Nørdam:
bnordam@gmail.com
Send din mail adresse til Bruno, så får du tilsendt skemaet med
plads til 10 lots.

Tirsdag den 29. 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.

Søndag den 10. februar

Byttedag i Fritidscentret. Se nærmere side 12

Tirsdag den 12. februar

Storauktion over medlemmernes materiale med rodekasser.
Begynd allerede nu overveje, hvad du kunne tænke dig at sælge.
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Tirsdag den 26. februar

Foredrag ved Hans Schønning, som kommer og fortæller om
ESPERANTO - korrespondance på postkort fra hele verden

Tirsdag den 12. marts

Klubbens storauktion.  Kom og gør et røverkøb – måske sæsonens
bedste.

Tirsdag den 26. marts

Kaj Jensen fra Aarhus, som vi kender fra byttedagen, kommer
med sit lager af frimærker m.m.

Tirsdag den 9. april

Generalforsamling, se side 13 .

Tirsdag den 23. april

Tvungen  placering.
Husk at tage dit materiale med, da du møder nye byttevenner.

Tirsdag den 7. maj

Vi ønsker hinanden god sommer med et almindeligt møde garneret
med den populære frimærkequiz

Vi ses efter sommeferien allerede den 27. august
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Sara Blædel og Jussi Adler-Olsen på frimærker?

Det svenske postvæsen udgav i 2010 en blok med seks kendte
kriminalforfattere: Liza Marklund (Annika Bengtzon), Håkan Nesser
(Van Veeteren og Barbarotti), Henning Mankell (Kurt Wallander),
Stieg Larsson (Michael Blomquist og Lisbet Salander) og forfatter-
parret Maj Sjöwall og Per Wahlöo (Martin Beck). I parentes er
angivet forfatternes hovedpersoner. At hædre danske
kriminalforfattene som Sara Blædel, Jussi Adler-Olsen, Elsebeth
Egholm, Gretelise Holm og Anne Grue på danske frimærker er
ikke muligt, da det danske postvæsen har en politik, der foreskri-
ver at man ikke gengiver nulevende personer, undtaget medlem-
mer af kongehuset.

        Af  Bruno Nørdam

                          Blok med skudhuller
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Med lidt god vilje er det dog muligt at genkende balletdanseren
Margrethe Schanne (AFA 377, 406 og 438), badmintonspilleren
Lene Køppen (AFA 767), speedwaykøreren Ole Olsen (AFA
914), fodboldspilleren Michael Laudrup (AFA 935), og
håndboldspilleren Anja Andersen (AFA 1345) på de viste
frimærker:

Postvæsenet er dog ikke helt konsekvent i deres politik. Ved
genåbningen af Post- og Telemuseet i København i 1998 udsendtes
et frimærke (AFA 1179) med et nutidigt kvindeligt postbud,
Marianne Sørensen.
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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 selvfølge-
lig altid velkomne, både i dag og til at besøge os en mødeaften.
Derfor afholder vi igen byttedag:

Søndag den 10. 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
nytår tirsdag den 15. januar eller sendes pr mail  til Bruno
Nørdam:  bnordam@gmail.com, senest d. 30. januar 2013,
således at  auktionslisten  kan færdiggøres i god tid inden
byttedagen.
Som en service kan aktionslisterne udskrives fra hjemmesiden
www.randersfilatelistklub.dk - fra menupunktet byttedag.

Klubbens medlemmer gør sig gældende på
udstillinger.

På udstillingen i Ry i september fik Hugo Bach stor sølv for sin
motivsamling med jagt og Bruno Nørdam  vermeille for sin samling
med de kongelige på frimærkeudkast. På NORDIA 2012 modtog
Kell Petersen  (Randers postkort ) og Henning G.. Jensen (broer)
begge vermeille.
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Generalforsamling den 9. april 2013

Så er det atter tid til den årlige generalforsamling, og tid til at
medlemmerne tilkendegiver, hvorledes de befinder sig i klubben.
Bestyrelsen  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 på 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  bestyrelsens forslag andetsteds i
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.
Jette  Bach, Jannic Rasmussen og Dan Hougesen 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
12) Forslag fra medlemmer
13) Eventuelt
Det bemærkes, at forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne
skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før
generalforsamlingen.



14

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

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

Leje af borde til klubbens byttedage for medlemmer
1 bord koster 50 kroner og supplerende borde 75 kroner. Husk
forudbestilling.

Auktionsbetingelser ved almindelige klubmøder:
Mindste opråb er 20 kroner. Prisen hæves med 5 kroner pr. bud
indtil 100 kroner, hvorefter  prisen hæves med 10 kroner. Der kan
maksimalt være 60 lot pr. auktion.

Lotafgift ved salg:
Afgiften udgør 10% af salgsprisen.
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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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       Takken er trykt af HVIDGRAFISK, Søndergade 1, 8900 Randers C

       Bliv medlem af Randers Filatelistklub


