Klubbens bestyrelse:
Formand

Leif Ziehrer
Arnumvej 40, Arrild
6520 Toftlund
Tlf. 2380 0989
E-mail: leif.ziehrer@hotmail.com

Sekretær

Rudolf Kühler
Toften 41
6330 Padborg
Tlf. 2058 3153
E-mail: toften41@hotmail.com

Kasserer

Kristian Munk
Sejerslevvej 63
6280 Højer
Tlf. 9196 3481
E-mail: k.munk@gmx.net

Auktionsleder

Leif Ziehrer (se formanden)

Bibliotek

Jürgen Drexel
Granholm 4l
6200 Aabenraa
Tlf. 2048 7943
E-mail: drexel@privat.dk

Bestyrelsesmedlem

Karin van Overeem
Nøddevænget 11, Felsted
6200 Aabenraa
Tlf. 2336 9003
E-mail: aviso@bbsyd.dk

Aabenraa Frimærkeklub
Program 2019-2020

Mødested: Kirsebærhavens aktivitetscenter
Kallemosen 58, Aabenraa
Klubaftener: Mandage kl. 19:00

Velkommen til sæsonen
2019-2020
Aabenraa Frimærkeklub byder hermed velkommen til en ny
sæson.
Mødeaftener afholdes Kirsebærhaven i Aabenraa
Gode råd før byttedagen
Skriv altid navn i indstiksbøgerne.
Sæt eventuelt numre på dine indstiksbøger.
Noter hvor mange bøger du har med.
Noter lidt om indhold / lande for de enkelte bøger.
Lad ikke ukritisk andre fjerne sig med dine bøger.
Kontroller, at du har alle bøger, inden du tager hjem.
Kontroller også, at du ikke har for mange bøger med hjem.

Miniauktioner:
Indtil videre anvendes flg. regler *):
1. Kun medlemmer af klubben kan indlevere materiale
til miniauktioner.
2. Ved indlevering af lot skal sælger selv sørge for
udfyldelse af sedler med beskrivelse af de enkelte
lot.
3. Der betales 10% af budsummen til klubben af
sælger. Såfremt et lot ikke opnår bud betales 3 kr. i
lotafgift af sælger.
4. Køber betaler en lotafgift på 3 kr. pr lot
5. Hvert medlem kan højest indlevere 5 lot pr.
miniauktion.
6. Aktionarius kan vælge at afvise et eller flere lot,
såfremt det vurderes at disse lot er af for ringe
kvalitet.

Bibliotek
Klubben råder over en del håndbøger, kataloger og
tekniske hjælpemidler (vandmærkesøger, elektronisk
takkemåler, lumogenlampe m.v.) som kan lånes fra
mødeaften til mødeaften.
Husk at udtage/udfylde lånekortet.
Materialet bestyres af Jürgen Drexel
Husk at det du låner, altid skal forefindes på
næstkommende mødeaften.

Dvs. at materiale, der indleveres skal være af pæn
kvalitet.
Defekte mærker, streg-stempler og misfarvede
mærker hører hjemme i papirkurven, og skal ikke
afsættes på en miniauktion.
*) Bestyrelsen forbeholder sig til enhver tid ret til at
ændre reglerne for miniauktioner, uden forudgående
varsel.

