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Velkommen til en ny sæson 
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Østjysk Frimærkeklub 

Kontingent 

Betales årligt pr. 1. september, eller ved indmeldelse 

Kontingent per år(1.9-31.8): kr. 175,- (kr. 225,- for familiemedlemsskab) 
ved ny indmeldelse betales ½ kontingent for 1. år. 

kan indbetales til klubbens bankkonto: 

 Reg. nr. 2273 konto nr. 7556 469 932 

eller direkte til mig på klubmøderne.  

Ved indbetaling via bank: Husk at oplyse Medlems nr. og navn 

Hvis man har skiftet adresse for nylig bedes dette oplyst således at medlemslisten kan 

holdes ajourført. Ligeledes bedes evt. mailadresse oplyst, således at I kan modtage 

vigtige meddelelser fra klubben hurtig 

Har du ikke mulighed for at betale ved bankoverførsel eller på mødeaftenerne kan du 

kontakte mig på tlf. 20 47 17 97, så finder vi en løsning på problemet. 

Ib Graadal 
kasserer i Østjysk Frimærkeklub 

Bestyrelsen 
 
Formand: Torben Malm, tlf. 86284782, mo-
bil 51334426, E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Ib Graadal, tlf. 20471797 

E-mail: igraadal@gmail.com 

Næstformand: Keld Ovedal Andersen,  

E-mail: kj12and@gmail.com 

Sekretær: Henning Bonde, 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Poul Kristiansen 

E-mail: poul.kristiansen@webspeed.dk 

Auktionsleder: Poul Kristiansen 

E-mail til klubben:  

ostjystfrimaerkeklub@gmail.com 

CVR-nr.: 37503835 

PINCETTEN 
 

Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 
Viby J. tlf. 86284782 
E-mail: tom.malm@privat.dk 
  
Tryk: Husets trykkeri 
  

Deadlinie: Blad nr. 2 oktober sæsonen 
2017/2018,  mandag den 2 oktoberber 2017. 
 

Hjemmeside 

http://www.østjysk-frimærkeklub.dk 

Webmaster: Ib Graadal, tlf. 20471797 

E-mail: igraadal@gmail.com 

Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver 
mandag kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler, 
Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl. 
18.30. 

Forsiden:   
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Fra bestyrelsen 

kan også benytte sig af netbank se annon-

ce side 2. Hvis man gør det skal huske at 

skrive sit medlemsnummer i overførelsen. 

Så har Ib en chance for at se hvem det er 

som indbetaler. 

Ny sæson 

Så er det atter tid til at mødes hver man-

dag til vore klubaftener. Vi har igen haft 

en sommer med pænt fremmøde på de 3 

sommermøder. Der har været mellem 20-

30 medlemmer per gang, hvilket viser at 

selvom det er ”sommer” så er der et be-

hov for lidt frimærke hygge. 

Også vores tiltag med at forlænge sæso-

nen med maj måned, havde opbakning. 

Til at starte med havde vi fremmøde som 

i den hidtige sæson hvorefter det begynd-

te at dale til sommermøde-niveau. 

Desuden har vi fået 2 nye medlemmer i 

løbet af sommermøderne. Velkommen til 

de to nye medlemmer. Ikke nok med det 

så har vi også på et sommermøde modta-

get første tilmelding til julefrokosten i de-

cember. Det rart at mærke at medlemmer-

ne ser frem til den nye sæson, nogle er så 

utålmodige at de møder op på mandage i 

august selv om vi ikke er startet op end-

nu!!!  

Kontingent    

Ny sæson, så er det også tid til at forny 

medlemsskabet i foreningen. Ib tager 

imod betaling på medlemsaftener. Man 

Almindelige auktioner på klubafte-

ner: 

Der kan igen tilmeldes lot til vores al-

mindelige auktioner på klubaftenerne. Det 

foregår som sædvanligt, man afleverer en 

lot-liste og så får man at vide på hvilken 

klubaftenen det kommer på auktion. Husk 

at mindste startpris er 10 kr. Der kan også 

skrives at det starter på bud, mindste 

startpris er så også 10 kr. men auktionari-

us kan vælge at starte på en højere pris 

hvis han vurderer at materialet er til det.  

Husk indlever ikke noget som du ikke 

selv ville byde på. Pris og kvalitet hænger 

nu engang sammen. Læs i øvrigt bagsiden 

af lotomslaget, her står vilkårene for ind-

levering til klubbens auktioner. Jo bedre 

pris og kvalitet harmonerer sammen des 

større chance er der for at få solgt de ind-

leverede lot. 

Hollands auktion: 

Den 2. oktober har vi Hollandsk Aukti-
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on. Det foregår på den sædvanlige måde. 

Er der ikke nogen som byder på lottet til 

at starte med, sænker auktionarius stille 

og roligt indtil der bydes. Første medlem 

med budskiltet oppe vinder lottet. Og 

husk så at der må først bydes når auktio-

narius er færdig med at meddele budpris. 

Pris vil kun blive sænket indtil 10 kr. 

Hvis ikke der er bud på 10 kr. så er lottet 

usolgt. Der skal meldes lot til, til denne 

auktion senest  den 25. september. Dette 

for at sikre os at der ikke bliver for mange 

lot på aftenen. Kravene til materialet er de 

samme som til almindelige auktioner. 

Stor Medlemsauktion: 

De seneste sæsoner har Stor Medlems-

auktion været rigtig gode. Gode og inte-

ressante lot og god bydelyst på aftenerne. 

Det kunne være godt hvis vi kan gentage 

dette igen her i efterårssæsonen.  

Vi har Stor Medlemsauktion den 6. no-

vember. Sidste indleveringsfrist til denne 

auktion er den 2 oktober. Dette for at kan 

få lavet auktionsliste som skal på hjem-

meside og her i bladet i god tid inden auk-

tionsaftenen. 

Til denne auktion, hvor vi gerne vil ha-

ve bedre og dyrere materiale til, er mind-

ste startpris 25 kr. Der modtages ikke lot 

med lavere startpris. Der er en lotafgift på 

5 kr per solgt lot. Som udgangspunkt kan 

der indleveres 25 lot per medlem. Skulle 

der plads til flere lot på auktionen kan der 

indleveres flere lot per medlem. 

Foredrag 

Til efterårets første foredrag får vi be-

søg af Finn Skriver Laursen, som holder 

et foredrag om "De små private jerbners 

betydning for udviklingen af et lokalt om-

råde" med udgangspunkt i Horsens i peri-

oden 1844 – 1968”. Finn har vi før haft 

besøg af. Dengang holdt et foredrag om 

Horsens og om fængselspost. Et fængs-

lende foredrag. 

I November får vi besøg af Torben Hil-

berg som viser og holder foredrag om sin 

postkortsamling om ”Bladfotografen og 

postkortfotografen Orla Bock”. Men mere 

derom i næste blad. 

Klubudflugt til NORDIA 2017 

Bestyrelsen har besluttet at arrangere en 

klub-udflugt til efterårets store udstil-

lingsoplevelse, NORDIA 2017, Nordisk 

udstilling som i år afholdes i Danmark i 

Vejle. Se mere herom på side 6. 

Velkommen til en ny sæson. 

Finn Skriver Lauersen th. og Ivan Refsgaard 
Jensen 
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 Amerikansk lotteri 

Så modtages der indleveringer til amerikansk lotteri. 

- alle må indlevere til amerikansk lotteri 

- max 50 lot pr. indlevering 

- Skandinavien Afa-katalogpriser, postfrisk pålydende min. 25 kr. eller katalogpris 
min. 100 kr. Stemplet/ubrugt (postfrisk pris minus 50% ved tilfælde, der ikke er prissat 
i Afa) katalogpris min. 100 kr. 

- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser min. 100 kr., ved Michel-kataloger min. 10 €. 

 For stemplede mærker gælder, at der indleveres materiale i almindelig god kvalitet 
som beskrevet i Afa-katalog. 

 Fuld reklamationsret hvis ovennævnte ikke overholdes. 

Lot indleveres i pergamynposer. 

 Dårlig kvalitet vil blive frasorteret. Kvalitetstjek sker dog uden, at åbne de 
indleverede poser. 

 Der afregnes med 15. kr. pr. lot. 

 Til mødeaftnerne lægges der lot frem forholdsvis i forhold til antal indleverer. Alle 
har lot med på hver mødeaften. 

Bestyrelsen 

Skibsbrev. 6 øres brevkort sen den 25. september 1879 fra Aarhus via København til 
Lund i Sverige. Takseret som tryksag. Brevkortet er i Aarhus leveret direkte til Skibet 
uden om postvæsenet og bliver derfor først postbehandlet ved ankomstren til Køben-
havn. Påstemplet ”K. OMK. 1 26 9 - 79” samt ”Fra Aarhus”, ligesom frimærket ved an-
komsten til København bliver annulleret med nummerstempelt 1, med lille 1-tal. Ifølge 
rejselisten er brevkortet sendt med damskibet ”H. P. Prior”. 
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Klubudflugt til NORDIA 2017 Vejle 

 Lørdag den 28. oktober 2017 tager Østjysk Frimærkeklub på udflugt 
til: 

Nordia 2017, som afholdes i Spektrum i Vejle. 

Start fra Lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 6, Viby J, klokken 8,30 - 
forventet hjemkomst kl. 17,30. 

Pris: 25,- kr. for medlemmer af Østjysk Frimærkeklub, 50,- kr. for 
andre. 

Prisen inkluderer bustransport til Nordia 2017,  på turen derned gi-
ver klubben Kaffe og rundstykker m.m.. Øl og vand kan købers i bus-
sen. 

 Adgang til udstillingen er gratis         

Tilmelding og betaling senest den 2. oktober 2017 til et bestyrelses-
medlem på et medlemsmøde, eller ved indbetaling jfr. ovennævnte 
priser til klubbens bankkonto:  Reg. nr. 2273 konto nr. 7556 469 
932 (husk at oplyse medlemsnr. og navn. 
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Husk Storauktion mandag den 6. marts. 
Se inde i bladet side 6 
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Historien om brødrene Lottrup’s aftryk på Aarhus. 

 

M.C. Lottrup, Malte Conrad Lottrup, brygger, brændevinsbrænder, købmand 
g medlem af borgerrepræsentationen fra 1858-1867 født d. 12.05.1815 død d. 
21.11.1870. 

Lottrup havde i flere år været ansat hos købmand N.H. Beck i Vestergade og forestået 
forretningen, da Beck døde i 1843. Lottrup giftede sig med enken, og efter at han den 30. 
januar 1844 havde taget borgerskab som købmand, overtog han i begyndelsen af februar 
samme år den afdødes købmandsfirma. I 1857 afstod han produkt-, tømmer-, og koloni-
alhandelen til J. Kolding og stedsønnen Ole Beck og forsatte med sit dampbrænderi, der 
lå i Vestergade. Lottrup var driftig og virksom og grundlagde sammen med apotekerne 

Knus Redelin og N.S. 
Aagaard bryggeriet 
”Ceres”. På den tid fandtes 
i Aarhus syv hvidølsbryg-
gerier, men ”Ceres” var 
den første med bajersk øl. 
Der blev anlagt to store 
fabriksbygninger på en 
banke uden for Vesterport. 
Allerede året efter blev 
han eneejer. Som 15-årig 
kom Lars Chr. Meulen-
gracht (født i 1837) i lære 
hos sin onkel og senere 
svigerfar, købmand M.C. 
Lottrup. Efter endt læretid 
tog han til København for 
at videreuddanne sig, og i 
årene efter 1862 havde han 

Figur 4 



Side 9  

held med sin egen forretning i London. Svigerfaren kaldte ham 
imidlertid hjem i 1870 og overdrog ham virksomheden kort før 
sin død samme år. M.C. Lottrup var 
frem til sin død ubestridt byens frem-
meste mand. I dag eksistere bryggeriet 
Ceres ikke mere, men navnet Lottrup 
findes i den nye bygning på grunden 
med navnet ”Lottrupgården” i Ceres-
byen. I maj måned 2015 blev Aarhus’ 
største brygger hyldet med en ny spe-
cialøl fra den nuværende ejer af Ceres-
brandet, bryggerikoncernen Royal 
Unibrew. Øllen findes i fire varianter, 

American Lager 5,0% - Gold Button 
Ale 5,5% - Red Copper Ale 5,3% - US 

Dark Ale 6,0%, og har meget passende fået navnet Lottrup. 

 

 

J.S. Lottrup, Jørgen Schydz Lottrup, brændevinsbrænder, spritfabrik født 
1824 død 1907. 

Lottrup stod i lære hos sin bror Malthe Conrad Lottrup som var indehaver af Ceres. 
Efter endt læretid fik han arbejde som handelsbetjent hos købmand og brændevinshand-
ler Hans Gjeding. Hans Gjeding holdt til i Mejlgade 52, hvor han både havde forretning 
og privat beboelse. Lottrup blev i 1855 gift med Hans Gjedings datter, Laura Gjeding, i 
Aarhus Domkirke. 

Ved Hans Gjedings død overtog Lottrup 
hans forretning og beboelse i Mejlgade, 
hvor familien flyttede ind. Lottrup droppe-
de købmandsforretningen og koncentrerede 
sig i stedet om brændevinsbrændingen, 
som han førte videre under navnet J.S. 
Lottrup & Søn. Senere skiftede brænderiet 
navn til J.S. Lottrups dampbrænderi og 
spritfabrik. 

I 1877 kunne man læse følgende i Aarhus 
Stiftstidende: … ((”Enhver Besøgende i 
Industriudstillingen i fjor vil erindre det af 
Kobbersmed A. Wilson paa Klostergade 
udførte, og opstillede Rectificeerapparat, 
(fjerner fuselolien fra rå spritten) der af 
Dommerne belønnes med Sølvmedalje og 
en Roes for at være et ”overordentligt godt 
Arbejde”. Det nævnte Apparat var udført 
for et Brænderi i en naboby; (Silkeborg 

(Fortsættes på side 10) 

M. C. Lottrup 

Lars Chritian Meulen-
gracht 
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Spritfabrik) men i disse Dage er et lig-
nende blevet opstillet i J.S. Lottrups 
Dampbrænderi paa Mejlgade, hvor det i 
den nærmeste Tid vil blive taget i 
Brug.”))… - Dampbrænderi og Spritfa-
brik J.S. Lottrup bliver solgt til DDSF i 
perioden 1910-1920. 

 

Billedet til højre: J. S. Lottrup sidden-
de med sit barnebarn, Mogens Chastian 
Lottrup. Til venstre for J. S. Lottrup ses 
hans barnebarn Jørgen Sidelin Lottrup. 
Til højre for J. S. Lottrup ses hans søn 
Ole Christian Ingvard Lottrup og hans 
barnebarn Hans Gjeding Lottrup. Foto-
grafiet er fra ca. 1899. 

  

Freddy Pedersen 

 
 

 

Yderligere oplysninger 
Tlf.: 8611 5488 

Mobil.: 2311 6488 
mailadresse: nellemann@fritid.tele.dk 
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Byttedage og udstillinger efterår 2017 

September 

09. Byttedag i Frederikshavn, Maskinhallen Skolegade 8, 9900 Frederikshavn. 
 Kl. 10. 
17. Byttedag frimærker kl. 10-15, Kulturhuset Pavillonen Kærvej 11 Grenå. 
23. Postkortets dag. 
24.  Trekant byttedag frimærker, kl. 09, Fredericia Gymnasium Nørrebrogade 88 
 Fredericia. 
30. Byttedag i Vildsund, Thy, Hyttefadet Skyumvej 31 Vest Vildsund. 10-16. 
30. Byttedag i Vesthimmerland, E-huset Kirkegade 4 9600 Aars. Kun samlere i
 ngen handlere eller krejlere. Kl. 10. 

Oktober 

07. Byttedag i Hjørring, kl.10-17, Grønnevold 2 Hjørring  
08. Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup Hallen Mejrup Kirkeby Elkjærvej 26 

7500 Holstebro, kl. 09:30-15. 
14. Samler- og byttemesse i Esbjerg, Sædding Centret, Fyrvej 34 Esbjerg V. 
16. Aftenauktion i Sydvest Esbjerg. Sædding Centret, Fyrvej 34 Esbjerg V. Kl. 
 19.30, eftersyn kl. 18.30. 
22  Byttedag i Aarhus, Bellevuehallen Vestre Strandalle 170 8240 Risskov, kl. 
09-15.  
27.-29. NORDIA 2017. Nordisk udstilling i Vejle. 

November 

01. Auktion i Haderslev. Aktivitetshuset Bispen, Bispebroen 3 6100 Haderslev. 
 Kl. 19.00. 
04. Byttedag samleobjekter, kl. 10:00-13:00, Viby bibliotek Skanderborgvej 170 
 8260 Viby J.  
04. Byttedag i Esbjerg, Aktivitetshuset, Kirkegade 51 Esbjerg, kl. 10-16 
05. Byttedag i Tarm, Seniorgården Torvegade 20 Tarm. Stort anvisningssalg 
11.-12. Klubudstilling i Randers. Vestergade 15 Randers C. 
11.-12. Frimærker-, Breve- og Postkortmesse. Frederiksberg. 
12. Byttedag og storauktion i Skive, kl. 10-16, Spøttrup Hallen. Nørremarken 1, 
 7860 Spøttrup.  
19. Byttedag i Ry, kl. 09-15, Ry Sognehus Kildebakken 8680 Ry, kl. 9-14. 
19. Byttedag i Støvring, Stubhuset Grangårdsvej 11 Støvring, anvisningssalg kl. 
14.  
 

December 

02 Julebyttedag i Horsens, Slotsskole Fussingsvej 6 Horsens, kl. 10-15.   

Husk Storauktion mandag den 6. marts. 
Se inde i bladet side 6 
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Østjysk Frimærkeklub 

Referat af generalforsamling mandag 27. februar 2017 kl. 19:30 

 

Generalforsamlingen startede med velkomst af Torben Malm. Der var fremmøde af 41 
medlemmer. 

Ad a. Valg af dirigent: Torben Malm foreslog på bestyrelsens vegne Steen Pedersen, 
som blev valgt uden modkandidat. Steen indledte med at konstatere, at generalforsamlin-
gen var lovlig indkaldt og ifølge klubbens vedtægter, beslutningsdygtig og fortsatte med 
at oplæse punkterne i dagsorden for generalforsamling, og som efterfølgende blev god-
kendt af de fremmødte. 

Ad b. Valg af stemmeudvalg: Steen Pedersen foreslog Willy Vester og Arne Søren-
sen til stemmeudvalget, hvis det skulle blive aktuelt. Begge accepterede og blev god-
kendt af forsamlingen. Herefter kunne vi gå til næste punkt og formanden fik ordet. 

Ad c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år:  Torben indledte med, at det nær-
mest var en gentagelse fra sidste år. Vi har stort fremmøde på over 50 % af medlemmer-
ne. Det er svagt stigende på grund af faldende medlemstal. Der er således oftest mellem 
45 og 55 til vores møder. Vi er pt 88 medlemmer – altså en mindre tilbagegang. Derpå 
gik Torben videre til Foredrag/medlemmet fortæller. Det er fortsat nemt at finde fore-
dragsholdere, men nogle af disse foretrækker klubber, som er medlemmer af forbundet. 
Det skal bemærkes, at indbudte foredragsholdere er imponeret over det store fremmøde, 
vi har. I det forløbne år har vi hørt på Dieter Klein – Henrik Mouritsen – Poul Erik Mel-
sen – Hilmar lang – Leif Ørndorf – (Jeg selv). Da mulighederne i nærområdet snart er 
udtømt, tænker vi på at afholde ekstraordinære foredrag i samarbejde med andre klubber. 
Det er positivt, at medlemmerne selv melder sig til ”Medlemmet fortæller”. Formanden 
gik derpå til auktionerne. De 2 store medlemsauktion har solgt godt - især forårsauktio-
nen. Større bydelyst efterlyses imidlertid, da der lægges et stort arbejde i disse auktioner. 
Men pris og kvalitet hører nu engang sammen, og vi har skarp konkurrence fra nettet, 
hvor der er nok at hente til relativt små priser. Hollandsk auktion foregår på ny måde. Lot 
tilfalder den første byder, og det gør det hele mere livligt. Der var stor indlevering til 
skrammelauktionen. Klubben har solgt den købte samling fra Inge Carlsen, og der er 
basis for køb af mere. Vi har således allerede købt materiale af Vagn Pedersen, og har 
plads til yderligere indkøb. Torben rundede af med, at køb af postfrisk er indstillet, da 
priserne på dette er styrtdykket og derfor uden interesse. Derpå kom Torben ind på bytte-
dagen, som indtil videre giver et mindre underskud. Nævnte at der derfor har været drøf-
tet et forslag om en slags kontingentbetaling fx x kr. pr. klubmedlem. Det kan kun vedta-
ges med opbakning fra de enkelte klubber, der er tilsluttet byttedagen. Julefrokosten var 
velbesøgt som altid. Klubben gav et ekstra tilskud ud over det budgetterede grundet klub-
bens gode økonomi. Til sidst efterlyste Torben, om klubbens medlemmer havde særlige 
ønsker til kommende sæson, og om der skulle være nogle gode ideer, med henvisning til 
det moderne samfund og de tilbud, der kommer fra anden side, og som er konkurrenter 
til vores hobby. Ordet gik til dirigenten, som efterlyste spørgsmål til beretningen.  

Bent Andersen: Spurgte til auktionsmateriale fx fra udlandet – når det nu ikke skulle 
være postfrisk. Torben nævnte, at det koster for meget at tage til gennemsyn på de større 
auktioner, København, Malmø, Norge, Hamborg, og vi kan ikke købe ubeset, så det er et 
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problem. Keld Andersen supplerede ved at opfordre medlemmer til at kontakte bestyrel-
sen, hvis man var vidende om tilgængeligt materiale. Så kan vi tage beslutning herom. 

Lars Peter Nellemann: Påpegede info i indgangspartiet i lokalcentret, hvor skakklub-
ben ”ruller”. Torben var positiv, og vi tager det op i bestyrelsen. 

Da der ikke var yderligere kommentarer, blev beretningen godkendt med applaus, og 
vi kunne gå til næste punkt. Steen gav herefter ordet til Ib Graadal, men nævnte, at regn-
skab og budget var fremlagt til orientering. 

Ad d. 1 og 2. Behandling af det reviderede regnskab/budget: Ib Graadal gennemgik 
de enkelte poster. Vi har et pænt overskud – knap 6.000 kr., hvilket primært skyldes, at 
indtægter på salg af større samling har været langt bedre end ventet, men vi har også haft 
større udgifter bl.a. til julefrokosten, og vi har købt en større samling til en pris over bud-
gettet. Vi har sparet på forsikringen og tilmed fået udbetalt bonus. Derimod har vi ikke 
fået penge for annoncer, hvilket skyldes kassererens fejl. Det bliver der rettet op på. Ib 
gav herefter ordet til dirigenten. Steen Pedersen spurgte herefter om kommentarer til 
regnskabet. 

Poul Erik Melsen: Påpegede, at konto 230 i det fremlagte var sat til 3.314 kr., men på 
oversigten 3.414 kr. Ib forklarede det med, at der i det fremlagte var en post 190 
”netbankgebyr” på de manglende 100 kr., som kan føres til konto 230. 

Willy Vester: Spurgte til indkøb til biblioteket, men dirigenten henviste spørgsmålet til 
budgettet for 2017 

Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen og dirigenten bad herefter Ib om at 
redegøre for budget. 

Ib Graadal startede med at nævne, at vi regner med et mindre overskud – knap 5.000 
kr. (4.875). Også her blev de enkelte poster gennemgået. Her skal blot nævnes, at vi ikke 
budgetterer med bonus igen på vores forsikringer. Ib sluttede af med at vise en oversigt 
over klubbens aktiver, som ikke er bogført. Vi har en samlede værdier for 10.642,20 kr. 
Ib gav herefter ordet til dirigenten. Steen Pedersen spurgte herefter om kommentarer til 
budgettet for 2017. 

Willy Vester: Efterlyste indkøb af Michel katalog for Kina – det mangler helt i samlin-
gen. Ib Graadal pegede på, at der skulle være plads i budgettet til sådant indkøb. 

Lars Peter Nellemann: I regnskabskolonnen står fejlagtig 2015 i stedet for 2016, hvil-
ket blev taget til efterretning. Dirigenten bad herefter om forsamlingens godkendelse, 
hvilket skete med applaus. Vi kunne gå til næste punkt. 

Ad e. Beretning fra funktionsmænd: Ib lagde for med at efterlyse hjælp til hjemme-
siden. Den fungerer fint, men forudser, at han kan få brug for assistance. Vedkommende 
skal have interesse, og mod på opgaven og ikke mindst have evner til opgaven. Forsam-
lingen bedes tænke over dette. 

Torben Malm fik derpå ordet og lagde ud med at meddele, at vores trykker går på pen-
sion, og bladet derfor bliver dyrere at få trykt. Der er fortsat flertal for papirudgaven, 
men dog delte meninger. Der kom en livlig debat, og nævnes kan bl.a. at Kaj B. Jensen 
påpegede, at en net-version ikke giver mulighed for omdeling af klubblad på byttedage 
og møder. Keld Andersen slog et slag for den elektronske udgave og nævnte, at man jo 
selv kunne printe bladet fra hjemmesiden. Leif Hansen bemærkede, at det krævede en 
printer, som han selv manglede. Willy Vester spurgte, hvor mange, der har net-adgang, 
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det var alle minus to. Gert Nielsen bemærkede, at det er et holdningsspørgsmål, om det 
skal være papir eller skærm. Dirigenten tog over og spurgte forsamlingen. 

Resultatet blev flertal for papirudgaven af klubbladet. Vi kunne herefter gå videre til 
næste punkt. 

Ad f. Fastlæggelse af kontingent: Torben Malm nævnte, at bestyrelsen foreslog uæn-
dret kontingent, hvilket blev godkendt af de fremmødte.  

Ad g. Behandling af indkomne forslag: Steen Pedersen gav atter ordet til Torben 
Malm, som kunne meddele, at der ikke var kommet forslag, og at vi derfor straks kunne 
gå til valgene. 

Ad h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter 
efter følgende: 

1: Formand: På valg Torben Malm– modtog genvalg, og valgt med applaus 

2: 2 Bestyrelsesmedlemmer: Keld Overdal Andersen – modtog valg og genvalg og 
valgt af forsamlingen.  

3: Bestyrelsessuppleant: Uffe B. Eriksen modtog ikke genvalg, og bestyrelsen spurgte 
forsamlingen om en afløser. Efter en pause meldte Leif Hansen på opfordring sig til po-
sten og blev valgt af forsamlingen. 

4: 1 revisor på valg: Andreas Strib modtog genvalg og valgt af forsamlingen. 

5: 1 revisorsuppleant: Poul Børge Graversen modtog genvalg og valgt af forsamlin-
gen. 

Dirigenten konstaterede, at valget var vel gennemført og vi kunne derfor gå til sidste 
punkt – eventuelt. 

Ad I. Eventuelt: Steen Pedersen meddelte, at ordet nu var frit og lagde selv for med at 
takke Ib for en god mailkontakt. Ole Beck spurgte nærmere til gevinsterne og vilkår for 
det amerikanske lotteri. Torben Malm præciserede, at det postfriske har nedadgående 
værdi – derfor nyere postfrisk minimum 25. kr. pr. lot. Ellers 100 katalog kr. Lot afreg-
nes som hidtil med 15 kr. pr. lot. Kaj B. Jensen efterlyste nyt fra Post Nord og fortsatte 
selv med at redegøre for fremtidens frimærker – eller rettere sagt frimærkernes postale 
død, hvilket betyder, at nuværende og ældre postfriske mærker fremover ikke længere vil 
kunne anvendes postalt – vi afventer nærmere dato for sådant. Torben kunne dog stadig 
se grundlag for vores hobby. 

Steen vurderede at emnet var udtømt og gav ordet til formanden. 

Torben Malm takkede Steen for hans hverv som aftenens dirigent.  

Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden. Der-
på var der wienerbrød til alle. 

Henning Bonde Steen Pedersen 

Sekretær/referent dirigent 

Århus d. 6. 

3.2017 6.3. 2017 
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September: 

04. Klubaften med auktion. Første møde i det nye år. 
11. Klubaften med auktion. Videofilm om det gamle Viby. 
18. Klubaften med auktion. 
25. Foredrag, Finn Skriver Laursen, "De små private jernbaners betydning for 

udviklingen af et lokalt område" med udgangspunkt i Horsens i perioden 
1844 – 1968”. 

Oktober: 

02. Hollandsk Auktion. Sidste frist for indlevering til Stor Medlemsauktion. 
09. Klubaften med auktion. Medlemmet fortæller. 
16. Klubaften med auktion. 
22  Byttedag i Aarhus, Bellevuehallen Vestre Strandalle 170 8240 Risskov, kl. 
 09-15.  
23. Klubaften med auktion. Eftersyn til Stor Medlemsauktion. 
28. Klub-udflugt til Nordia 2017 i Vejle, se hjemmesiden og side 6 her i bladet. 
30. Foredrag.  

November: 

06. Stor Medlemsauktion. 
13. Klubaften med auktion.  
20. Klubaften med auktion. 
27. Foredrag. Torben Hilberg, ”Bladfotografen og postkortfotografen Orla 
 Bock”. 

December: 

04. Skrammelauktion. Sidste frist for tilmelding til julefrokost. 
11. Julefrokost. 
18. Juleafslutning med Banko. 

Efterårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2018 

Husk Klubudflugt til NORDIA 2017 lørdag den 28. oktober. 
Se inde i bladet side 56 


