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Gafri ApS – stamps 

 
Vort lager af tilbehør er kraftigt udvidet og vi søger at lagerføre  

alle normale produkter og firmamærker. 
 

Vi har et bredt udvalg i kilovarer, landepakker, enkeltmærker, serier, partier og 

samlinger m.v.  
 

Salg, køb og bytte af frimærker, postkort og mønter. 

 

Åbningstider: 
 

Forretningen er fast åben hver tirsdag og onsdag 

fra klokken 10.00 – 18.00 

Også åben mange andre dage især lørdag, men også efter aftale. 

Forretningen er beliggende midt i Saltum by og direkte ved hovedvejen mellem 

Aalborg og Løkken.  

Gode parkeringsforhold såvel foran som bag forretningen. 

 

Postordre ekspederes og levering / afhentning i Aalborg kan aftales, ligesom 

varer gerne medtages på byttedage efter bestilling. 

 

Gafri ApS – stamps, Søndergade 11, DK-9493 Saltum 

www.gafri.dk      e-mail: gafri@nordfiber.dk 

Telefon 98 12 05 38 svarer alle dage kl. 9-18 
 

Medlem: Danmarks frimærkehandlerforening og ifsda 

http://www.gafri.dk/
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GENERALFORSAMLING. 

 
Tirsdag, den 1. november 2022, kl. 19.30. 

 

Dagsorden ifølge Lovene: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning. 

3) Kasserers beretning og regnskab. 

4) Fastsættelse af kontingent 

5) Indkomne forslag. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Formand: Ole Dimpker (modtager genvalg) 

b) Bestyrelsen: Jørgen Sørensen (modtager genvalg) 

c) Bestyrelsen: Erling Sørensen 

7) Valg af suppleanter 

a) Klaus Andersen 

b) John Aardestrup 

8) Valg af bilagskontrollanter 

a) Albert Holkenberg 

b) Kjeld Holm 

9) Valg af bilagskontrollant suppleant. 

a) Poul Christensen 

10) Eventuelt. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 

 

Skal være fremsendt SKRIFTLIGT til formanden senest  

 

     Tirsdag den 18. oktober 2022.     

 

Forslag sendes til: 

Ole Dimpker 

Gyvelvej 25 

9400 Nørresundby 

Mail: dimpker@live.dk 

 

mailto:dimpker@live.dk
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Klubbens bestyrelse valgt på Generalforsamling for 2021-2022 

den 2. november 2021 

 

Formand Ole Dimpker 

   Tlf. 22 77 69 15 

   Mail: dimpker@live.dk  

Næstformand  Lars C. Jensen 

og sekretær  Tlf. 27 29 99 12    

    Mail: lcjx@stofanet.dk 

Kasserer Jørgen Sørensen 

    Tlf.: 22 80 08 61 

     jas@jas-ware.dk  

Medlem Niels Jørgen Larsen 

    Tlf. 96 33 22 37 

   Mail: nille@stofanet.dk 

Medlem Erling Sørensen 

  Tlf. 60 12 59 19 

  Mail: bentelinge@stofanet.dk    

Kontingentsatser 

 

A medlem 450 kr. Medlemskab af DFF og modtager DFT 

A husstand 290 kr. Modtager ikke DFT 

A pensionist 290 kr. Gammel ordning, som ikke kan nytegnes 

C medlem 100 kr.  Medlemmer, der i forvejen betaler A     

kontingent gennem en anden forbundsklub 

 
DFF = Danmarks Filatelist Forbund 

DFT = Dansk Filatelistisk Tidsskrift (abonnement kan tegnes separat) 

Nordjysk Byttedag i Løvvanghallen 

Efter aflysningen i 2022, kommer vi forhåbentlig stærkt tilbage i 

2023. 

LØRDAG, DEN 4. FEBRUAR 2023.  

mailto:dimpker@live.dk
mailto:lcjx@stofanet.dk
mailto:jas@jas-ware.dk
mailto:nille@stofanet.dk
mailto:bentelinge@stofanet.dk
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Kontingentbetaling 

Kontingent kan betales på følgende måder: 

 

Du kan betale kontingentet kontant på klubaftener. Kvittering gives 

på forlangende. 

 

I netbank kan du overføre beløbet til klubbens konto: Reg. Nr. 

1551 konto nr. 7100787. 

 

I netbank kan du betale som indbetalingskort med type 01 konto 

7100787. 

 

Ved betaling i netbank skal du huske at opgive navn og 

medlemsnummer, så vi kan notere betalingen på rette 

vedkommende. 

 

Kontingentet skal betales i perioden 1. oktober – 31. 

december 2022.  
 

Har du spørgsmål angående kontingentbetaling, kan du rette 

henvendelse til kassereren. 
 

Den kommende sæson. 

Indledningsvis fremsættes et stort håb om, at I alle er kommet godt 

og smertefrit igennem 2021-2022, og at næste sæson bliver mindre 

præget af smitsomme sygdomme. 

Dernæst vil jeg byde samtlige medlemmer velkommen til en ny 

sæson.  

Mødelokaler: Vi har desværre fået meddelelse om, at lokalet på 

plejehjemmet fremover ikke kan benyttes. Vi har været på jagt 

efter nyt lokale, og det er lykkedes os at booke lokaler hos 

Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby i 2. halvår. Det bliver 
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skiftevis tirsdage og onsdage som førhen. Bemærk venligst, at vi de 

2 onsdage i september kun har fået et lokale til 20 personer.  

Vi har igen forsøgt at sammensætte et varieret program, som vi 

håber, at medlemmer finder spændende og interessant, uagtet at en 

stor del af programmet er genbrug af emner, der har været 

programsat gennem mange sæsoner.  

Det er ikke muligt at planlægge 1. halvår 2023 bortset fra Nordjysk 

byttedag lørdag den 4. februar i Løvvanghallen og et par eksterne 

møder. Vi kan nemlig først få besked om ledige lokaler i løbet af 

august 2022. Derfor er det ikke sikkert, at det kan blive 

tirsdage/onsdage, da vi kan blive nødt til at vælge en fast ugedag af 

hensyn til andre foreninger. 

Vi har derfor ikke planlagt foredrag endnu, da vores kalender 

endnu ikke er helt på plads. Finder vi foredragsholdere, vil det 

blive meddelt i god tid.  

I løbet af sæsonen vil bestyrelsen rette henvendelse til nogle af 

medlemmerne for at forsøge at få de pågældende til at medtage og 

fremvise deres samling/samling fra et bestemt land/område og 

fortælle om deres erfaringer med det. 

Der er i lighed med de seneste sæsoner igen truffet aftale om, at vi i 

løbet af sæsonen får besøg af Aalborg Philatelistklub og Støvring 

Frimærkeklub, ligesom vi naturligvis er inviteret på genbesøg. 

Disse genbesøg bevirker ændringer i klubbens faste møderække, 

men de aktuelle datoer fremgår af årets mødeprogram. Også 

Jammerbugtens Mønt- og Frimærkeklub vil blive inviteret til at 

deltage i en eller flere af vores mødeaftener. 

Der fastholdes et stort antal auktioner fordelt ud over hele sæsonen. 

Vi vil blot kalde det ”auktion”, så alle kan tage det med, de har lyst 

til.  
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Frimærkets Dag afholdes lørdag den 24. september sammen med 

Aalborg og Støvring i Omnihuset. Filstedvej 10, 9000 Aalborg. 

På klubbens generalforsamling i november 2021 blev der kåret 2 

nye æresmedlemmer, Bent Østergaard-Jensen og Ketty Jensen, 

som tak for deres mangeårige indsats for klubben. Til lykke til 

begge. 

Ole Dimpker 

Foredrag ved Kaj Erik Ullerup  
 
Den 5. april 2022 holdt Kaj Erik Ullerup et foredrag om dansk 

luftpost. Foredraget var meget inspirerende, og de mange fremviste 

eksempler på frankeringer og breve gav et godt indblik i de ruter, 

som brevene fulgte for at komme fra A til B. 

 

Efter foredraget blev de mange plancher studeret af klubbens  

fremmødte medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttedage i Region Nordjylland i den 

kommende sæson 

Frederikshavn Frimærkeklub, Frivillighuset, 
Danmarksgade 12 
Anvisningssalg, 11. marts 2023 kl. 11 – 13, eftersyn fra kl. 9. 
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Byttedag lørdag d. 19. november 2021 kl 10 – 15, Bingohallen, 
Hobrogade 7, 9900 Frederikshavn                                                                                       
 

Hjørring Filatelistklub 
Lørdag, 1. oktober 2022                                                                           
Sted: Grønnevold 2. 
 
Thisted Filatelistklub. 
Frimærketræf i Vildsund. -Mors-Sydthy og Thisted.                                           
24. september 2022 Frimærkets Dag 2022 fra kl. 9.00                                     
Sted: Hyttefadet i Vildsund- Byttedag & Frimærkets. 

                                                  
Hadsund  Frimærkeklub 
Søndag den xxx 2022 kl. 10.00 -16.00      

Sted.: Hadsund Skole. Auktion kl. 15.00 

 
Aalborg-Nørresundby Frimærk 
Lørdag den 4. fewbruar 2022 Løvvanghallen, Løvbakken. 

 
Østvendsyssel Frimærke og Møntklub 
Lørdag den 4. marts 2023                                                                                                    
Sted: Hjallerup Skole. 

 
Jammerbugtens Mønt og Frimærkeklub.  
Stort formidlingssalg lørdag den 14. januar 2023 på Brovst Skole.                      
Samlermesse søndag den 23. april 2023 i Brovst Sport og Kulturcenter. 

 
Hobro Filatelistklub 
Lørdag den ? maj 2023 Sted: Rosendal Hallen. 

  
Viborg Frimærkeklub 
 
Møder onsdage i lige uger fra kl. 19.00 til 22.00 på Produktionsskolen 
Nørremarken, Nørremarksvej 17, Vborg 
Sommermøder (med 20 lots auktion) i 2023 holdes den 3. maj og den 
17. maj 2023. 
Den 1 april: Byttedag i Stadionhal 5. Stadion Alle, kl.10.00 – 15.00 
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Bibliotek 

Klubben har et righoldigt bibliotek, med mange gode bøger og 

specielle kataloger over stempler og mange andre spændende ting.  

Så hvorfor skulle du ikke låne dem med hjem? Så du kunne lære 

noget mere om dine frimærker! 

 

Alle bøger kan lånes med hjem i en måned eller efter aftale med 

bibliotekaren.  

 

Jo mere du bruger klubbens bibliotek, jo mere vil vi investere i nye 

og spændende bøger. Spørg derfor altid, hvis der er et emne som 

interesserer dig. 

 

Klubbens bibliotekar, John Aardestrup, kommer tit i klubben, ellers 

kan du ringe til ham på tlf. 60 63 02 89 og bestille en bog til lån. 

 

På side 22 - 23 finder du en liste over klubbens bibliotek. 

 

Lidt om klubben 

I klubben samles på næsten alt mellem himmel og jord. Lige fra de 

traditionelle lande samlinger som Danmark, Færøerne, Grønland, 

Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland m.m, til det 

avancerede som Breve, Kort, Motiver, Stempler, Perfins m.m. 

Nogle dyrker også opsætning på plancher til udstilling, eller bare 

for deres egen skyld. 

 

I klubben er der altid nogen, der kan og vil hjælpe dig, uanset hvad 

det drejer sig om rent filatelistisk. Vi har altid de nyeste kataloger 

til rådighed, vandmærkesøger, lup samt en hel masse tidsskrifter og 

andet filatelistisk materiale, som du kan låne. 
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Værdifulde frimærker 

Nogle frimærker spillede banebrydende roller i historien, og andre er 

berygtet for deres fejl, men få har overlevet tid og brug. Det er kun nogle 

få, der er vurderet til at være en formue værd. Her er nogle: 

Penny Black blev udgivet i maj 1840, og var verdens første 

forudbetalte frimærke med lim. Stemplet bærer profilen af 

dronning Victoria mod en sort baggrund, indrammet af en fint 

indgraveret grænse, der bærer ordet " Postage " over Dronning 

Victorias hoved og " One Penny" under det. I 2011 kunne et 

ubrugt mærke handles for mere end $ 3.000.  

Hawaiian Missionærer blev udgivet i oktober 1851, og blev 

brugt i Kongeriget Hawaii. Det er et enkelt designet mærke 

med et omkranset talord i midten, "Hawaii Postage " øverst, 

og mærkets pålydende nederst. Alt blev trykt i blåt blæk på 

pelure papir, et tyndt og skrøbeligt vævslignende papir, der 

betød at kun få af dem havde en lang levetid. Et ubrugt 

frimærke var 735.525$ værd i 2011. En brugt udgave kostede 367.700$. 

Basel Dove blev udgivet af den schweiziske kanton Basel i 

juli 1845. Designet af arkitekten Melchior Berry, dette 

mærke har en hvid præget due, der bærer et brev i sit næb. 

Frimærket blev designet og trykt i sort, blodrød og blå, 

hvilket gør det til verdens første tre farvede frimærke. I 2011 

var dette mærke mere værd end 19.700$. 

Post Office Mauritius, også kendt som Blue Penny /Red 

Penny frimærker. Post Office Mauritius har en profil af 

dronning Victoria. Der blev i september 1847 udgivet 

500 eksemplarer af   ”Two Penny Blue" og af  "One 

Penny Red Brown". I 2011 var et af disse frimærker 

mere end 1.600.000 dollars værd.  

Jenny Stamp var et 24-cent frimærke skabt specielt til luft 

post i 1918. Hvert mærke har et blåt Jenny fly indrammet 

af en rød ramme. Jenny frimærker blev trykt i ark af 100, 

der skulle gennem trykmaskinen to gange for at udskrive 

de to farver. Under denne proces blev et af arkene ved et 
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uheld udskrevet med Jenny flyet omvendt. Et omvendt Jenny blev solgt 

for 525.000$ på auktion i 2005. 

 

Red Mercury Stamp fra Østrig blev fra 1856 brugt 

som porto på aviser. Det har profilen af den romerske 

gud Merkur omgivet af en simpel ramme. Mærkerne 

blev trykt i blå, gul og rød, de røde mærker er det 

mest værdifulde, fordi de kun blev trykt i årene 

mellem 1856 og 1858. Fordi kun et par eksemplarer 

af mærket findes, var hvert mærke 40.000$ værd i 2011.  

 

Gul Treskilling var det dyreste frimærke i 1996. Det blev 

udgivet i 1855 i Sverige. Mærket blev trykt i grønt, men ukendt 

hvorfor blev tre mærker trykt i gult. Det eneste overlevende 

gule Treskilling frimærke blev vurderet til 2.788.000$ i 2007. 

 

 

 

 

Konkurrence 
 

Løs rebussen og send løsningen til Lars på lcjx@stofanet.dk. Eller 

aflever en seddel med navn og løsning til Lars på en klubaften. 

Svar senest den 28. september. 

Der er gevinst til rigtigt svar – er der flere trækkes der lod. 

 

  

mailto:lcjx@stofanet.dk
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Mødeprogram andet halvår 2022 
 

 

Alle møder starter klokken 19.30 
Dørene åbnes klokken 19.00  

 

Tirsdag 6. sep. Sæsonstart: Orientering ved Ole, og 

bytteaften, Auktion 

Onsdag 14. sep. Alm. mødeaften, kun 20 personer 

Tirsdag 20. sep.  Auktion 

Lørdag 24. sep. Frimærkets dag 

Onsdag 28. sep. Alm. Mødeaften, kun 20 personer 

Tirsdag 4. okt. Auktion 

Torsdag 13. okt. Vi besøger Aalborg Philatelistklub 

Tirsdag 18. okt. Hvem-hvad-hvor. Få løst dine mysterier 

Onsdag 26. okt. Auktion 

Tirsdag 1. nov Generalforsamling og bytteaften 

Onsdag 9. nov. Besøg fra Støvring, Auktion 

Tirsdag 15. nov. Fremvisning af samling 

Onsdag 23. nov. Auktion 

Tirsdag 29. nov. Juleafslutning Starter klokken 18.30 

 
 

 

Mødepræmier 

Mødepræmier udtrækkes ved alle klubben møder. Der udtrækkes 

én præmie pr. påbegyndt 10 fremmødte. 

Præmien er et gavekort på kr. 50,00. Gavekortene kan indløses ved 

køb i klubbens salgsmapper og på klubauktioner. Gavekortene kan 

ikke indløses mod kontanter. 
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Mødeprogram første halvår 2023, foreløbigt 
Alle møder starter klokken 19.30 

Dørene åbnes klokken 19.00  

 

Tirsdag    3. jan.  

Onsdag 11. jan. Auktion  

Tirsdag 17. jan.  

Onsdag 25. jan. Auktion 

Tirsdag  31. jan. Bytteaften og orientering om 

Byttedagen 

Lørdag 04. feb. NORDJYSK BYTTEDAG I 

LØVVANGHALLEN 

Tirsdag  7. feb. Auktion 

Onsdag 15. feb. Banko med præmier 

Tirsdag 21. feb. Auktion 

Torsdag 23. feb. Vi besøger Støvring Frimærkeklub 

Tirsdag 7. mar. Auktion 

Onsdag 15. mar.  

Tirsdag 21. mar. Besøg fra Aalborg Philatelistklub 

Auktion 

Onsdag 29. mar.  

Tirsdag 4. apr.  

Onsdag 12. apr. Auktion 

Tirsdag 18. apr.  

Onsdag 26. apr. Auktion 

Tirsdag 2. maj Sæsonafslutning 
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Referat ordinær generalforsamling den 2. november 

2021, afholdt på AMU, Sofievej 61, Aalborg.  
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning og regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

a) Formand: Ole Dimpker (modtager genvalg)  

b) Bestyrelsen: Lars C. Jensen (modtager genvalg)  

c) Bestyrelsen: Niels Jørgen Larsen (modtager genvalg)  

7. Valg af suppleanter  

a) Klaus Andersen 

b) John Aardestrup 

8. Valg af bilagskontrollanter 

a) Albert Holkenberg 

b) Kjeld Holm  

9. Valg af suppleant til bilagskontrollant 

a) Poul Christensen 

10. Eventuelt 

  

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Albert Holkenberg som dirigent. Valgt.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet.  

 

2. Formandens beretning.  

Lad mig til at begynde med give udtryk for håb om, at vi ikke 

vender tilbage til sygdom og restriktioner, da de er ødelæggende 

for vores klub. Netop tilstedeværelse er kernen i vores virke. 

 

Min beretning bliver ikke så lang, da formandsperioden kun 

dækker ca. 4 måneder, hvoraf de 2 er sommerferie, men jeg har en 

del punkter der gælder fremtiden. 
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Vi har ikke ligget stille i perioden, det er lykkedes os at få det nye 

blad ud til medlemmerne. Stor tak til Lars for at få det sat sammen 

og til Nille for at få det trykt.   

 

Vores auktioner er forløbet fint, der har været lidt flere end normalt 

og der har også været mange lots, også på grund af medlemmernes 

indleveringer. Alligevel har budlysten været stor, og vi har 

efterhånden fået solgt en stor del af de lots, der har ligget hos Bent 

og Jørgen Jensen. Derfor begynder vi som klub at mangle lots til 

salg. Vi har derfor tænkt os at stille op på torvet ved Føtex i februar 

for at reklamere for klubben og måske fange en samling eller 2.  

Jeg har fået 3 henvendelser om samlinger, men kun en enkelt har 

være god nok til at give et bud på. Sælger er dog ikke vendt tilbage. 

Kassereren Jørgen vil komme med tal for salget af klubbens 

materiale. 

 

Vi har 58 betalende medlemmer, en nedgang på 10. Nogle af de 

tidligere medlemmer er ikke vendt tilbage på vores henvendelser 

om betaling, men de er dog meget velkomne til at melde sig ind 

igen. Grunden til at vi bliver nødt til at nedskrive antallet er, at vi 

betaler et større beløb til DFF for hver.  

 

Vi har i gennemsnit 24 fremmødte til vores møder, flest når der er 

auktion.  

 

Vi har haft 2 jubilæer i coronatiden, og begge er blevet ønsket 

tillykke af daværende formand. 

50 år til Jan Hvolbæk og 25 år til Svend Rosenbæk. Tillykke til 

begge herfra også. Begge med ledsagere er inviteret til 

Juleafslutningen. Jan Hvolbæk har dog meldt afbud. 

 

Vores juleafslutning finder sted her i nærheden og vil indeholde de 

samme elementer som tidligere, bingo og lotteri med præmier. Jeg 

sælger gerne billetter.  

 

Den sidste Nordjyske byttedag blev jo aflyst, men vi håber ikke at 
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interessen bliver mindre. Vi har ikke hørt så meget fra Norge og 

Sverige, men vi har skrevet til dem, og Carsten fra Gafri har også 

kontaktet dem. Datoen er en uge tidligere, men det skyldes at 

Badmintonklubben havde sat sig på dagen. Eksternt vil vi sende en 

pressemeddelelse til dagblade, ugeblade og TV-nord. Vi har nogle 

udfordringer med stole og borde efter skolens nedlæggelse, men vi 

forventer at få det løst. 

  

Søren Christensen fra Hadsund Frimærkeklub har taget initiativ til 

at etablere en ny Nordjysk Messe. Baggrunden er, at flere af de 

hidtidige byttedage og messer bliver aflyst eller har få besøgende. 

Han ser gerne, at flere klubber går sammen om opgaven. 14 

klubber er nu indbudt til formandsmøde den 18. november 2021 for 

at drøfte forslaget. Ole vil kæmpe for, at den i givet fald placeres i 

efteråret for ikke at komme for tæt på vores egen. 

  

DFF afholdt repræsentantskabsmøde i lørdags i Nyborg, hvor Lars 

deltog. Næste års kontingent hæves med 30 kr. Det betyder dog 

ikke, at vores kontingent hæves her og nu.  

 

Vores økonomi er fin, det vil Jørgen komme ind på. Den er fin bl.a. 

på grund af det store arbejde Bent og Jørgen Jensen har udført med 

vurderinger og køb af samlinger.  

 

Vi forventer, at mødedagene i sæson 2022-23 igen bliver skiftevis 

tirsdag og onsdag. 

 

Beretningen blev godkendt.  

 

3. Kassererens beretning og regnskab  

Det kontrollerede regnskab blev fremlagt af kassereren. Han 

gennemgik regnskabet, der i år viser et overskud på 8.787 kr. Vi 

har udmeldt de medlemmer, der trods rykker ikke har betalt 

kontingent. Dermed skal vi heller ikke betale for dem til DFF. Det 

har sparet en del penge. Vores auktioner har givet et pænt 

overskud, hvilket medvirker til det samlede overskud. 
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Albert opfordrede bestyrelsen til at ændre vedtægterne, så vi får en 

intern revisor i stedet for en bilagskontrollant. En revisor kan også 

tjekke beholdninger. Han anbefalede også, at vi nedskriver værdien 

på vores samling og vores restlager. 

 

Bestyrelsen vil tage disse emner op. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent  

Samme kontingent som det seneste år.  

Dette blev vedtaget enstemmigt.  

 

5. Indkomne forslag  

Bestyrelsen foreslog at udnævne Ketty Jensen og Bent Østergaard 

til æresmedlemmer på baggrund af det mangeårige store arbejde, 

de har udført for klubben. 

Dette blev vedtaget med klapsalver.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

   Ole Dimpker blev genvalgt som formand  

   Til bestyrelsen blev Lars C. Jensen og Niels Jørgen Larsen 

genvalgt. 

 

7. Valg af suppleanter 

Klaus Andersen og John Aardestrup blev genvalgt. 

 

8. Valg af bilagskontrollanter 

Albert Holkenberg blev genvalgt. I stedet for Kjeld Holm, der ikke 

ønskede genvalg, blev Lars Drejer valgt. 

 

9. Valg af suppleant til bilagskontrollant 

Poul Christensen blev genvalgt. 

 

 

10.  Eventuelt 

Ulf spurgte, om vi havde overvejet spørgsmålet fra sidste 
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generalforsamling om at bruge MobilePay i stedet for kontanter. 

Kassereren svarede, at det er for dyr en løsning for en lille 

forening, og indtil videre har vi ingen problemer med at indsætte 

kontanter i vores bank. Skulle det komme til at volde problemer, 

vil bestyrelsen overveje andre muligheder end kontanter ved køb af 

øl og vand m.v. 

 

 
Vedtægter AaNF 

§ 1 

Klubbens navn og hjemsted 

Klubbens navn er Aalborg – Nørresundby – Frimærkeklub, Aa-N-F, og 

dens hjemsted er Aalborg kommune. 

§ 2. 

Formålsparagraf 

Klubbens formål er at øge interessen for samling af frimærker (filatelien) 

og forøgelse af medlemmernes samlinger ved køb, salg og bytte, samt 

bekæmpelse af falske frimærker. 

Klubben afholder ugentlige medlemsmøder i henhold til 

mødeprogrammet.         § 3. 

Optagelse af medlemmer 

Medlemskab er åbent for alle der tilslutter sig til klubbens formål. 

Medlemmer under 18 år optages som juniormedlem. 

Gæster kan overvære klubbens møder. 

§ 4. 

Kontingent 

Kontingent som gælder fra 1/10 til 30/9 året efter fastsættes af ordinær 

generalforsamling efter bestyrelsens indstilling. 

juniorer betaler særskilt kontingent. 

Kontingent er forfalden til betaling senest 15.10. 

Medlemmer der på trods af påkrav ikke har betalt kontingent, modtager 

en rykker.          § 5. 

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske til formand, kasserer eller næstformand. 

Hvis udmeldelsen sker inden 31.12. Kan der ske tilbagebetaling af 

halvdelen af kontingentet.           § 6. 

Eksklusion 
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Et medlem, der i væsentlig grad tilsidesætter de for klubben fastsatte love 

og regler samt de af generalforsamlingen trufne beslutninger eller i øvrigt 

handler uhæderligt eller modarbejder klubbens  

interesser, kan ekskluderes, dog kan det pågældende medlem indanke 

sagen for en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. 

Det medlem, der udmelder sig eller ekskluderes, har ingen andel i 

klubbens formue. 

§ 7. 

Ordinær generalforsamling 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær 

generalforsamling afholdes hvert år under 1. medlemsmøde i november, 

og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i 

medlemsbladet med angivelse af dagsorden. 

Stemmeret har alle medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved 

personligt fremmøde. 

Forslag til behandling på generalforsamling skal være klubben i hænde 

senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 8. 

Dagsorden 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende 

punkter. 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning for det forløbende år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 

godkendelse. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af bilagskontrollant 

9. Valg af bilagskontrollant suppleant 

10. Eventuelt 

§ 9. 

Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne begærer dette. 
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Begæringen skal indeholde oplysning om det emne, der ønskes 

behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage 

efter begæring er modtaget af klubben. 

 

§ 10. 

Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. 

Dirigenten foreslår afstemningsmåden. 

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres et referat, som 

underskrives af dirigenten. 

 § 11. 

Valg 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en toårig periode. 

Formanden dog for en etårig periode. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

2 bestyrelsessuppleanter, 2 bilagskontrollanter og 

bilagskontrollantsuppleant vælges hvert år.  

§12. 

Bestyrelse 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben, og træffer med bindende 

virkning beslutning i klubbens anliggender. 

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, der skønnes nødvendige for 

opretholdelse af god ro og orden og god tone i klubben. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens 

medlemmer er til stede. 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. 

Klubben tegnes af formand og kasserer. 

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter 

alene klubbens formue. 

Bestyrelsen har ansvar for at der føres referat af alle bestyrelsesmøder og 

generalforsamlingen. 

Referaterne opbevares hos formanden eller sekretæren. 

§ 13. 

Regnskab og revision 

Klubbens regnskab går fra 1.10 til 30/9 kommende år. 

Klubbens regnskab skal kontrolleres af de i § 8 stk. 8 valgte 

billagskontrollanter. 
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§ 14 

Auktion 

Frimærker, der ønskes bortsolgt ved auktion, skal indleveres ved mødets 

begyndelse. Mærkerne skal være fejlfrie, dog kan 2. klasses mærker 

indleveres, når fejl og mangler angives tydeligt. 

Medlemmet betaler den af bestyrelsens fastsatte afgift for 

auktionsomslaget med klubbens navn. Klubben er kun formidler af 

auktionen, derfor har indlevereren alene ansvaret for materialets ægthed, 

kvalitet og pris. 

§ 15. 

Vedtægtsændringer 

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.Forslag til 

vedtægtsændringer skal med begrundelse angives til medlemmerne senest 

7 dage før generalforsamlingen 

§ 16. 

Klubben er tilsluttet "Danmarks Filatelist-Union". 

§ 17. 

Æresmedlemmer 

Æresmedlemmer kan udnævnes i klubben efter forslag af bestyrelsen på 

den ordinære generalforsamling. 

Æresmedlemmer nyder samme rettigheder som klubbens almindelige 

medlemmer, men betaler intet kontingent. 

§ 18. 

Klubbens ophævelse 

Til beslutning af klubbens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens 

medlemmer er mødt på generalforsamlingen, at mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmer for forslaget. 

Såfremt 2/3 af klubbens medlemmer ikke er mødt op på 

generalforsamlingen, skal bestyrelsen med mindst 8 dages varsel 

indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 

uger efter den første generalforsamling. 

Forslaget kan på den anden generalforsamling vedtages med 2/3 af de 

fremmødte medlemmer. 

I tilfælde af opløsning af klubben overdrages overskydende penge og 

aktiver til, et af bestyrelsen vedtaget velgørende formål. 
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