
Anvisningssalg

Husk at som medlem af Aabenraa Frimærkeklub har du ret til at få dine 
frimærker/samlinger solgt på klubbens momsfrie anvisningssalg.
Klubbens anvisningsleder er pt. Leif Ziehrer. 
Der vil i denne sæson være 3 anvisningssalg. 
Der vil blive udsendt lister over anvisningssalg til alle medlemmer.
Har du selv materiale du ønsker at skille dig af med, så få dig en snak 
med Leif på tlf. 23 80 09 89, eller få en snak med ham på næste 
klubaften.
Materiale, der ønskes indleveret skal være af den samme kvalitet, som
du selv ønsker skal sidde i din egen samling. Defekte mærker, streg-
stempler og misfarvede mærker hører hjemme i papirkurven, og skal 
ikke afsættes på et anvisningssalg. Mange steder er det desværre blevet
sådan, at det man vil af med er affald. Vi ligger på et højt niveau på vore 
anvisningssalg, vi bliver godt besøgt af andre klubber og får mange 
fjernbud, det skulle vi gerne blive ved. Så fjern de dårlige mærker !!!.

Bemærk: Af samme årsag begrænses indlevering af 
afklip til max. 1 pose/æske per. anvisningssalg pr. medlem og
max. 1 rodekasse pr..sæson per medlem.

3 anvisningssalg 

1. anvisningssalg mandag den 9. september 2019
2. anvisningssalg mandag den 11. november 2019
3. anvisningssalg mandag den 10. februar 2020.
   Eftersyn: Dørene åbnes kl. 18:30.

Salg af div. materiale

Husk datoerne 2. september 2019 og 6. januar 2020. På disse aftener vil
vi udbyde materiale givet til fordel for klubben / slagte en rodekasse / 
skattekiste.
(Materiale til fordel for klubben ønskes)
Mød op og få nogle en hyggelige aftener. 

                               

                               

                         Nye medlemmer. 

Vi kan sagtens være endnu flere medlemmer i klubben og nye 
medlemmer tilbydes gratis at deltage i klubbens aktiviteter i 3 mdr. 
Dog kan man ikke byde på klubbens anvisningssalg. Sådant kræver fuldt
medlemskab. Så find et nyt medlem til klubben, tag vedkommende med 
til næste klubaften.

                    Nuværende medlemmer

Klubben har en del medlemmer, som vi aldrig ser i klubben !!!. 
Er du en af dem, så mød op og få en dejlig aften sammen med dine 
frimærkekolleger, tag dine dubletter med og få dem byttet til noget du 
selv kan bruge til din egen samling.



Program for efterårssæsonen 2019

Mandag 2. september Afhændelse af materiale til fordel for 
klubben. Konkurrence start

Mandag 9. september Anvisningssalg kl. 19:30. 
Dørene åbnes kl.18:30. 

Mandag 16. september Bytteaften.

Mandag 23. september Bytteaften, næstformand Irene Henriksen 
fortæller om DFF

Søndag 29. september 3-kant bytte i Fredericia

Mandag 30. september Miniauktion / bytteaften 

Mandag 7. oktober Bytteaften 

Onsdag  9 oktober Vi besøger Haderslev Frimærkeklub

Mandag 14. oktober Bytteaften ,opsætning ved Leif Ziehrer

Lørdag 20. oktober Vi tager til KPKs og Filatelistisk selskabs 
udstilling i DGI byen (nærmere herom 
senere)

Mandag 21. oktober Konkurrence / bytteaften, 

Mandag 28. oktober Bytteaften.

Mandag 4. november Frimærker på nettet ved Jürgen Drexel / 
bytteaften 

Mandag 11. november Anvisningssalg kl. 19:30
Dørene åbnes kl.18:30

Mandag 18. november Bytteaften.

Mandag 25. november Bytteaften. Tilmelding til 
"JULEAFSLUTNING" den 2. december

Mandag 2. december Juleafslutning. Tag familien med til en 
dejlig aften med julebingo.

Program for forårssæsonen 2020

Mandag 6. januar Afhændelse af materiale til fordel for 
klubben.

Mandag 13. januar Miniauktion / bytteaften. 

Mandag 20. januar Bytteaften 
(tilmelding til generalforsamling)

Søndag 26. januar Vi besøger Augustenborg

Mandag 27. januar Bytteaften / Besøg fra Haderslev 
Frimærkeklub

Mandag 3. februar Generalforsamling
Dagsorden jfr. vedtægter

Mandag 10. februar Anvisningssalg kl. 19:30
Dørene åbnes kl. 18:30

Mandag 17. februar Bytteaften

Mandag 24. februar Bytteaften, konkurrence

Mandag 2. marts Bytteaften. / Hvordan indleveres til
anvisningssalg v. Leif Ziehrer

Mandag 9. marts Miniauktion / bytteaften. 

Mandag 16. marts Bytteaften 

Mandag 23. marts Bytteaften / Tilmelding til sæsonafslutning, 
den 30.marts

Mandag 30. marts Sæsonafslutning m. ægtefælle.
Præsention af konkurrence,
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