
 

DECEMBER 2009 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale  

Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 19.00)  

MÅRSLET  FRIMÆRKE 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Bestyrelsen ønsker 

alle medlemmer, annoncører og  

deres familie, en rigtig  

GOD JUL  
OG GODT NYTÅR 2010 



Bestyrelsen                

Formand:  

 Hans Rasmussen  

 Byagervej 148, 1. th.  

 8330 Beder,  

 Mobil 2980 7716 

hansli@mail.dk 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 0676 

 

Kasserer:  

 Bjørn Eriksen,  

 Frøkærparken 16,  

 8320 Mårslet,   

 Tlf. 8629 9270 

bjorner@webspeed.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

Hof-man@webspeed.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 Tlf. 8628 1232 

j.joensson@webspeed.dk 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 8629 6251 

       2926 7361 

prein@post.tele.dk  
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Formandens Højre Side 

 

Sæsonen 2009 er nu afsluttet, 

det har været en sæson med 

mange forskellige aktiviteter 

bl.a. foredrag og auktioner – alt i 

alt en sæson, hvor også frem-

mødet og opbakningen fra jer 

medlemmer har været helt fan-

tastisk.  

Vi har ligeledes budt nye med-

lemmer velkommen i klubben – 

det er jo altid positivt.  

I skrivende stund er EXPO OD-

DER vel overstået, det blev en 

succes også for klubben, da vi 

havde to medlemmer der for 

første gang udstillede og fik me-

daljer med hjem - i form af stort 

sølv og bronze, (se side 4 ne-

derst) det er da meget godt gå-

et. Sæsonen 2010 står nu snart 

for døren, så vi har allerede nu 

fyldt huller ud til forårssæsonen 

som det fremgår af bagsiden af 

bladet - så glæd jer. 

I ønskes alle en – 

 

”Glædelig jul og godt nytår” 

Hans G. Rasmussen 
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...sikrer jeg min økonomi i usikre tider? 

Har du mange spørgsmål... 

...om din økonomi netop nu? Så kig ind til et møde i Djurslands  

Bank. 
 

Vi imødekommer dine krav om kvalificeret rådgivning, 

og du vil opleve, at vi har fokus på netop dig og dine  

individuelle behov. 
 

Vi er her også i morgen… 

Djurslands Bank er en solid og stabil bank med over 

100 års erfaring - og du kan regne med, at vi også 
er her i morgen! 

 

Lokal og engageret 

Som lokalbanken i Tranbjerg er det naturligt for os at støtte 
lokale foreninger og erhvervsliv.  

 

Vi vil medvirke til at skabe vækst og aktivitet i vores 

lokalområde.  

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg ● 8630 3700 ● tranbjerg@djurslandsbank.dk ● www.djurslandsbank.dk 

"Modvind er god 

nok, bare man skal 

den anden vej" 
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I de almindelige frimærkekatalo-

ger findes der mange oplysnin-

ger, som du kan bruge, når du 

f.eks. samler på Danmark.  

De danske kataloger hedder AFA 

og udgives både for Danmark, 

Skandinavien, Vest- og Østeuro-

pa. 

I kataloget kan du se alle de fri-

mærker, der er udgivet, og de er 

vist i den rækkefølge, de er udgi-

vet.  

Større varianter (f.eks. større tryk-

fejl) er også taget med. Søger Du 

information om andre fejl, varian-

ter og trykfejl, skal Du have fat i 

"Specialkataloget".  

Vi kommer her nærmere ind på, 

hvad kataloget fortæller. I det vi-

ste eksempel er brugt en side fra 

AFA - Danmark, med ældre fri-

mærker, som Du sikkert kan fin-

de i dit eget katalog. Længere 

fremme i kataloget, vil der kun 

være 3 angivelser af værdien - i 

det viste eksempel er der 5.  

Det første der 

er angivet, er 

året og datoen for udgivelse af 

frimærkerne. Derefter en kort 

overskrift om grunden til udgivel-

sen - oplysninger om hvem der 

er kunstner og gravør. Her står 

også arkstørrelsen, her beskrevet 

med 100 mærker i arket. 

Hvis der er vandmærker i frimær-

kerne, er det angivet f.eks. med 

VM IV.  

En forklarende tegning med alle 

vandmærker findes foran i kata-

loget. 

Takningen angives som Kamtak-

ning (takningstype) 14 x 14½, 

som er takning 14 vandret og 

14½ lodret. 

Katalogværdien er prisen for 

mærket, hvis det købes i en fri-

mærkehandel. I en frimærkeklub 

eller mellem samlere, vil prisen 

ofte være 1/3 eller 1/4 af katalog-

værdien. Dette gælder dog ikke 

luksusstemplede, hvor prisen 

mindst er katalogværdien eller 

over denne. 

Sådan bruger Du frimærkekataloget  

MEDALJE-HØST VED FRIMÆRKEUDSTILLINGEN,  

EXPO ODDER – 09 

  

To af klubbens medlemmer havde for første gang  

forsøgt sig med at udstille. 

Det blev en succes – resultatet blev således: 

  

Bjørn fik Stort Sølv for sine postkort over Banegårdspladsen i Århus 

Hans fik Bronze for Portomærkernes historie fra1921-55 
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Kontingent 2010 
Kontingentet for medlemskab i 2010 udgør 100,- kr.  

Beløbet kan betales på to måder: 

Betaling på en mødeaften                      
direkte til kassereren 

Betaling til klubbens konto                
Djursland Bank,                                      

kontonummer 7266-1016807 

Kontingentet må være betalt inden    

udgangen af februar måned 2010. 

Bemærk: Der kan ikke betales via giro. 



 

 

FREDENSGADE 20  DK 8100 ÅRHUS C    

TELEFON:  8612 0755         

TELEFAX:  8612 6664 

INTERNET:  WWW.WEIBEL.NU 
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Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 86725464  

 

 

Danmark og Cypern 

 

Hvorfor samle på alle de lette  

lande, prøv Cypern her mangler  

jeg mange 

 

Jørn Hofman 

Hof-man@webspeed.dk 

7 

Århuspostkort  

og luxstemplede mærker søges.  

 

Gå ind på min hjem-

meside og se, hvad jeg mangler, 

og hvad jeg afhænder 

Alle er velkomne 

www.bjorneri.dk 

Bjørn Eriksen 

  MØNTER 

  FRA 

  HELE 

  VERDEN 

 

  Forlang gratis  

     prisliste 

Jørgen F. Clauson-kaas 

Volbyvej 87,  8464 Galten 

Tlf. 8695 4322  efter kl. 18 

Klubben afviklede sin generalfor-

samling den 20. oktober 2009, 

hvor 19 medlemmer var mødt 

frem.  

 

Formanden, Hans G. Rasmussen 

roste igen Kildevang for de gode 

lokaler. 

Han slog bl.a. til lyd for en ny 

klubkonkurrence, men der var i 

den efterfølgende diskussion ikke 

tilslutning til en sådan aktivitet.  

Beretningen blev vedtaget. 

 

Kassereren Bjørn Eriksen frem-

lagde regnskabet for 2008/2009. 

Det balancerer med et mindre 

underskud, bl.a. på grund af  

hvervekampagnen. Klubben rå-

der over en egenkapital på 

11.975,- kr. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

Kontingentet blev for 2010 fastsat 

uændret til 100,- kr. 

 

Checksystemet blev drøftet, efter 

det har ligget stille et stykke tid. 

Ingen havde lyst til at påtage sig 

at videreføre det. Så det hviler 

fortsat. 

 

Under indkomne forslag var der 

af bestyrelsen fremlagt forslag 

om indmeldelse i Danmarks Fila-

telist Forbund. Forslaget gav an-

ledning til en del diskussion. Ef-

ter diskussionen blev der taget 

en vejledende afstemning for at 

lodde holdningen. Der blev op-

fordret til, at de medlemmer, der 

i forvejen var medlem af en for-

bundsklub, undlod at stemme. 

Det blev fulgt i stor udstrækning, 

og den vejledende afstemning 

gav 2 for tilslutning og 9 imod. 

 

Herefter blev konklusionen, at 

videre initiativer på den front blev 

skrinlagt. 

 

Formanden Hans G. Rasmussen 

blev genvalgt med akklamation. 

Jørn Jønsson blev genvalgt til 

bestyrelsen med akklamation. 

John Jakobsen blev genvalgt 

som suppleant til bestyrelsen, 

ligesom Jørgen Bank Andersen 

blev genvalgt som revisor. Som 

revisorsuppleant blev Kresten 

Iversen valgt. 

  

Bjørn Eriksen 

Generalforsamlingen 2009 

Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 
God jul til alle, 

samt et  

lykkebringende  

nytår  



Forår 2010 

 

5.   JAN:  Sæsonstart 

 

19. JAN:  QXL – Opret, køb og salg v/ Bjørn Eriksen 

   

 2.  Febr:  Foredrag  ”Samlerglæde”  v/ Torben Halkjær 

   Sidste frist til storauktion 

 

16.  februar:  Skrammelauktion 

 

 2.  marts:  Foredrag ”Poststempler”   

   v/ Hans G. Rasmussen  

 

16.  marts:  Storauktion 

 

30.  marts:  Foredrag ”Posthistorie   

   v/ Poul H. Nielsen Odder og omegn”   

   

13.  april:  Klubmesterskab 2010 

 

27.  april:  Sæsonafslutning  

Årets flotte Julemærke er tegnet 

af Kurt Petersen, mangeårigt 

medlem i  

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

Motivet er herskabsstalden og 

hestevogn på Vilhelmsborg. 

Mårslet Julemærket 2009 


