
Program for foråret 2023 Hobro frimærkeklub. 

 

17.01:        Sæsonstart. Løst og fast om sidste sæson. Nye samleområder, og hvad skal der ske i 2023. 

Klubben har investeret i en fremviser så vi kan vise ting der er indscannet på storskærm. Er der nogen i 

klubben der vil vise deres samling, alle er velkomne uanset samlemåde eller område. Husk auktion til 

fællesmødet den 14. februar. Har du lot´s skal de opføres på en auktionsliste der skal afleveres til Tommy 

senest 14 dage før. Lister fås af Tommy eller Hans 

31.01:        Orla vil fortælle om hans samleområder og vi håber der kommer mange og får inspiration om 

andet end at samle katalogsamlinger. Fællesmøde næste gang, husk at afleverer til auktionen. 

14.02:         Fællesmøde med naboklubberne: Auktion og fælles hygge. Husk at afleverer indleveringsliste 

mindst 14 dage før. 

28.02:         Kort Orientering om vores foranstående frimærkedag. Måske holder vi et spil banko? Eventuel 

en fremvisning af et medlems samling? Nye samleområder, små lande, gamle og afsluttede lande. 

Tilmelding til generalforsamling den 14.03. 

14.03:        Generalforsamling: Ordinær generalforsamling. Orientering om frimærkedagen den 29. april. 

Hvor langt er vi kommet og hvad mangler der. Skal klubben købe noget på auktion og hvis, hvad vil 

medlemmerne gerne købe i klubben? Spisning og almindelig hygge, måske en konkurrence.   

28.03:          Søren Christian fra Hadsund holder foredrag om at samle hele verden indtil 1910. Måske en lille 

auktion efterfølgende. 

11. 04:         Et medlem viser sin samling eller fortæller om sit samleområde. Kan vise eventuelle varianter 

eller andet på storskærm. Er der nogen der har diskette, usb eller andet som de gerne vil vise så tag det 

med. 

Hvordan lægger vi ting op til auktion på DFF, hvordan køber eller sælger vi? 

25.04:           Forestående frimærkedag: Hvor langt er vi, hvem hjælper med opstilling om fredagen? Hvem 

kommer på selve dagen og hjælper til? Hvem har købt et bord, og måske vil sælge for andre? Afslutning på 

foråret, hvordan er det gået, mangler vi noget eller var der for meget? 

29.04:           Frimærkedag i Rosendalhallen. 

Alle opfordres til at betale kontingent for 2023 i løbet af januar måned. Kontingentet for 2023 er for A 

medlemmer 450,00kr og B medlemmer 225,00kr, og kan indbetales på 9070 3361200453 

?????.           Sommerfest og evaluering om byttedagen. 

 


