
2018  

13-09   Alm mødeaften  

27-09   Indlæg ved Per og Karl med efterfølgende alm. mødeaften.  
            Emne denne aften:Takning,vandmærker, høje og lave værdier,DK mærker 1851-1933 
            Oplæg til klubkonkurrence  

11-10   Alm mødeaften  

25-10   Indlæg ved Per og Karl med efterfølgende alm. Mødeaften  

            Emne denne aften er Kjeld Bakken viser sin samling om Mandø’s fugleliv  

08-11   Alm mødeaften  

22-11   Indlæg ved Per og Karl med efterfølgende alm. Mødeaften  

Emne denne aften: DK stålstukne frimærker 1933-1940  

13-12   Juleafslutning uden frimærker  

   
   
2019  
10-01   Alm mødeaften  

24-01   Indlæg ved Per og Karl og kåring af medlemmers opsætning og alm. Mødeaften  

Emne denne aften: Kåring af klubmester 2018/19 og gennemgang af kriterier for 
bedømmelse  

14-02   Alm mødeaften  

24-02   Byttedag og fejring af jubilæum på VBC  

28-02   Indlæg ved Per og Karl med efterfølgende alm. Generalforsamling og alm mødeaften  

            Emne denne aften er :1940 provisorier og 20 og 25 øres provisorier 1956  

14-03   Alm mødeaften  

28-03   Indlæg ved Per og Karl med efterfølgende alm. Mødeaften  

Emne denne aften: Den udvidede katalogsamling og udstillingsamlingen foredrag 
ved Per Bomholdt  

11-04   Alm mødeaften og afslutning  

   
Kommentar:  
Alm. Mødeaften består af information til medlemmerne, kvik auktion hvor medlemmer 
selv medbringer lots til auktion og man skal selv udfylde skema med beskrivelse og 
min pris. Endvidere vil der være mulighed for bytte og udvalg.  
   
   
Mødeaften med indlæg fra Per og Karl starter alle kl 19.00 til 19.30 hvor almindelig 
mødeaften tager over. Per og Karl vælger selv hvilket tema de vil behandle ligesom der 
vil blive mulighed for foredrag.  
      
3. Jubilæumsarrangement  

Foreningen kan den 10-02-2019 fejre 50 års jubilæum   
I forbindelse med byttedagen den 24-02-2019 vil vi også fejre jubilæet ved at udvide dette 
arrangement til bl.a. også at indeholde en udstilling af vore medlemmers egne opsætninger 
(ca. 10 rammer) samt vi vil forsøge at arrangere vurderinger af samlinger og gerne egne 
medlemmers.  



Byttedagen vil også komme til at indeholde et tag selv bord hvor gæster og medlemmer frit 
kan tage mærker og afklip. (venligst aflever materiale mærker – klip- kuverter til Bent 
Hynkemejer  
Byttedagen vil ellers være som tidligere med krejlere, handlere, og forhåbentlig en god 
auktion, ligesom der vil være mulighed for køb af kaffe – vand og mad   
   
 


