Aalborg Philatelistklub Mødeprogram udkommer én gang årligt i april/ maj
måned til medlemmer m.fl.
Annoncepriser:

1/1 side (120x180 mm)
bagside (120x180 mm)
1/2 side (120x 90 mm)
1/4 side ( 60x 90 mm)
1/8 side ( 60x 45 mm)

kr. 550,kr. 660,kr. 330,kr. 200,kr. 110,-

Kontingent: A-medlem er p.t.: kr. 450,- (incl. abonnement på DFT og
kontingent til Danmarks Filatelist Forbund).

Aalborg
Philatelistklub
Mødeprogram efterår 2017 / forår 2018

Kontingent: C-medlem er p.t.: kr. 150,-

Bestyrelsens adresser og telefonnumre.
Formand:

Henning Christensen, Thuresensvej 16 st. tv.
9400. N ø r r e s u n d b y T e l f . 2 3 3 1 6 3 1 5
E-mail: hc@stofanet.dk

Kasserer:
.

Jan Pihl, Hanevej 18, Dall Villaby, 9230 Svenstrup J.
Tlf.: 24 40 56 95

Næstformand: Niels Erik Pallisgaard, Beatesmindevej 52. 1. TV.
.
9000 Aalborg tlf. 21 25 60 41
Sekretær:

Villy Borregaard, Havebakken 19, 9200 Aalborg SV
Tlf.: 30 64 18 75

Best. medl.:

Heinrich Rødtnes, Sigsgårdsvej 10, 9293 Kongerslev
Tlf.: 98 33 19 22

Møderne finder sted på Vejgaard Bibliotek,
Hadsundvej 35 1. sal 9000 Aalborg

SAMLER
DU
PÅ
FRIMÆRKER?
Hvis svaret er ja, så skulle du prøve, at komme til
et af Aalborg Philatelistklub’s møder hvor du bl.a.

www.aalborg-philatelistklub.dk

kan få lejlighed til, at bytte, høre interessante foredrag
samt hyggeligt samvær med andre frimærkesamlere.

Velkommen til ny sæson. 2017/2018

Bredt udvalg af frimærker fra mange lande

I den forgange sæson har vi lavet lidt forskelligt PR. arbejde. Den 22 januar
holdt vi et byttemøde kun for samlere, det var godt besøgt og der blev byttet
indtil vi skulle lukke kl.15.00. vi prøver igen den 21 januar 2018.

enkeltmærker og komplette sæt - nye og gamle mærker.

Generalforsamlingen den 27 april 2017. 17 personer deltog i GF .
Vedrørende valg til bestyrelsen, så blev alle genvalgt. Der blev vedtaget en
lille kontingentstigning, Der var enighed om, at prøve om vi kunne lave en
bytteaften med Støvring. Evt. i januar mdr. der skal laves en aftale med
Støvring klubben.

Stort lager af alt i tilbehør fra alle firmaer

Har du materiale, som du vil prøve på, at sælge på auktion, så bliver der
auktion 1 gang pr. måned. Eller efter behov.
I den næste sæson må vi prøve, at lave nogle nye tiltag for, at mødeaftenerne
kan blive mere spændende. Vi kan hente 1 eller 2 personer til , at holde et
foredrag om et spændende emne. Har du et ønske om et specielt emne, som
du gerne vil høre et foredrag om, så kom med et forslag til emnet. Du kan
også selv komme med et oplæg om et eller andet emne, som du kan fortælle
om til vi andre deltagere.
Er der nogen der har erfaring med afvaskning af de nye frimærker, trykt hos
Cartor? Jeg har læst at det går fint med, at afvaske dem med ren benzin.
Det er af betydning, at så mange medlemmer som muligt giver møde, enhver
sidder inde med lidt eller meget filatelistisk viden, som kan komme andre til
gode. Vi opfordrer derfor medlemmerne til i så stor udstrækning, som deres
tid tillader det, at give møde, både for deres egen og de øvrige medlemmers
skyld.
Ovenstående er citeret fra en meddelelse i DFT nr. 8 fra 1936, hvor Formand Leon G. Andersen opfordrede medlemmerne til, at fortælle om deres
oplevelser med frimærkerne. Ordene har lige så stor betydning i dag, som
for 81 år siden.
Med ønsket om en god sæson 2017/2018.
Med venlig Hilsen. Bestyrelsen.

Landepakker, kilovare og restsamlinger.

Stender, SAFE, Ka-Be, Leuchturm, Schaubek, AFA, DAVO
Globe, Lindner, Redus, Michel, Scott, Skilling, DAKA etc.
Køb, salg og bytte af frimærker.
Gafrisca ApS - frimærker
Ny adresse:
Gafrisca – Frimærker ApS
Søndergade 9, 9493 Saltum
Tlf. 98 12 05 38 - , postordre ekspederes

Byttedage og arrangementer i sæsonen 20017/2018
Brovst Frimærkeklub ……………………20.01.2018 & 22.04.2018.
Hjørring Filatelistklub ……………OBS……………..…..07.10.2017.
Thisted Filatelistklub……………………………………...30.09.2017.
Frederikshavn Frimærkeklub………..….09.09.2017.& 17.03.2018.
Støvring Frimærkeklub…………………..19.11.2017 & 08.03.2018.
Aalborg Nørresundby Frimærkeklub…………………....03.02.2018.
Hjallerup: Østvendsyssel Frimærke og Møntklub……..03.03.2018.
Hobro Filatelistklub………………………………….…. 28.04.2018.
Vesthimmerlands Frimærkeklub OBS…Byttedag…....30.09.2017.
Aalborg Philatelistklub…….……...OBS...Byttedag……21.01.2018.
Nordjysk Fællesmøde ……………OBS.. NYT møde….03.05.2018
Ønsker du mere information om byttedagene, så kontakt klubben

Klubbens Bibliotek
Klubben har et mindre bibliotek, hvorfra bøger kan udlånes til klubbens
medlemmer.
Katalog–samlingen består i øjeblikket af sidste eller næstsidste udgave af
nogle af katalogerne:
AFA

Vest—Europa

AFA

Øst—Europa

AFA

Specialkatalog

FACIT

Skandinavien (specialkatalog)

MICHEL

Oversø m.v.

STANLEY GIBBON

British Commenwealth

Klubben er blevet beriget med et ” Aalborg Poststempel ”,
fremover kan du få dine postforsendelser
afstemplet og vi vil afsende brevene dagen efter.
Hvis du samler dine forsendelser og medbringer
dem på klubaftenen, så får du et flot stempel på
frimærkerne. Stemplet er doneret anonymt.
Tusind tak for gaven.

Der er mange gode grunde til, at være medlem af Aalborg Philatelistklub.
Som medlem i klubben er du samtidig medlem af Danmarks Filatelist Forbund (DFF) og du kan således drage nytte af de mange tilbud forbundet tilbyder.
Som A medlem i klubben modtager du DFF medlemsblad (DFT),
hvor du løbende kan holde dig orienteret om filatelistiske
begivenheder i ind- og udland.

Litteratur.
En efterlysning!
Husk, at som medlem af
klubben og Danmarks Filatelist Forbund har du mulighed
for at realisere dine dubletter,
ikke bare i klubben men også
i udvalgssendinger i landets
øvrige klubber, samt på Forbundets netsalg..
Nærmere information

Klubbens bibliotek søges til stadighed udvidet med special-litteratur.
Hvis du har filatelistisk litteratur,
det være sig tidsskrifter, specialkataloger, og håndbøger m.v. som du
ikke længere har brug for, er klubben meget interesseret i at erhverve
disse.

Fås ved henvendelse til klubbens bestyrelse.

Henvendelse til
Bestyrelsen

Et medlemskab af DFF giver også ret til
at udstille dine frimærker, idet DFF i samarbejde med klubber over hele landet arrangerer frimærkeudstillinger.
Du kan købe og sælge på de
auktioner klubben holder i løbet af
sæsonen.
Ønsker du yderligere oplysninger er
du altid velkommen til at kontakte
en i bestyrelsen.

Du er også meget velkommen til, at gæste os på vores klubmøder,
hvor vi kan forklare dig om det arbejde vi laver for vores medlemmer.

Mødeprogram 2017/2018

2018

Møderne begynder kl. 19.00 og holdes på Vejgaard Bibliotek, 1.sal
(der er elevator), Mødelokale 5 hvis ikke andet er nævnt. Møderne
afholdes torsdage i ulige uger.

04. januar

Byttemøde. Hvem holder det første foredrag i 2017

18. januar

Byttemøde. Besøg fra Aalborg-Nørresundby
Frimærke- klub. Der vil komme flere oplysninger om
aktiviter på aftenen.. OBS Sal nr. 1

31. august.

21. januar

Byttedag—uden krejlere, handlere og auktion.

14. september Byttemøde med uddeling af hæderstegn.

01. februar

Byttemøde. Hvad sker der med frimærkerne?

28. september Byttemøde. Hvad forventer du af den nye sæson?

15. februar

Byttemøde. Frit tema. Hvem kommer med et oplæg?

12.oktober

01. marts

Byttemøde. Tema - Komponister.

for vores klub?.

15. marts

Byttemøde. Frit tema.

Byttemøde. Hvad er dit foretrukne frimærkeområde

12. april.

Byttemøde og sæsonafslutning med uddeling af møde

26. oktober

Sæsonstart.

Byttemøde. Hvor skal vi hen for at lave propaganda

eller tema.
10. november Byttemøde.
21. november Vi besøger Aalborg-Nørresundby Frimærkeklub.
Aftale om samkørsel kan laves den 10. november.
23. november Byttemøde. Hvad gemmer der sig i vores arkiv?

07. december I JULESPIL I
Afholdes i den store sal. Lokale 1. Klubben kommer med nogle
præmier og medlemmerne opfordres til at supplere med en eller flere gaver, som vi så også spiller om.
Vær med til at gøre denne aften til en succes for Aalborg Philatelistklub.

OBS. For alle medlemmer med pårørende.

19. april.

GENERALFORSAMLING kl. 19.00
DAGSORDEN

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab, samt forslag til budget og kontingent
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand i ulige år.
Valg af kasserer i lige år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant hvert år.
Valg af 2 Revisorer hvert år.
Eventuelt. (Her kan ikke træffes beslutninger).
Efter generalforsamlingen er klubben traditionen tro, vært ved
et stykke smørrebrød.

