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Sundby d.09-04-2018
Blad 94 er afleveret til posten d. 21-03-2018, sammen med regnskaber 2017 og indkaldelse til generalforsamling
21-04-2018 i Odense. Bladet indeholder bl.a. to auktioner 94-1 og 94-2. Hjemmesiden er opdateret.
Opdatering af

menuerne til rutebil- og dampskibsmærker er udsat til efter 15. sep.2018 af bestyrelsen.
---------------------------------------------------------------------------------

Aktivitetskalender forår-sommer 2018
Lørdag d. 21. april 2018 kl. 1100 - ca. 1500
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet
(’Filskov’ - ligesom i 2017) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad og frokost. Den officielle generalforsamling
starter kl. 1100. Efter selve generalforsamlingen er der frokost, auktion og byttemøde.
Til klubbens medlemmer er med dette nummer af medlemsbladet vedlagt dagsorden og indkaldelse samt regnskaber og
budget.
Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til kassereren Hans Andersen, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, telefon 36 41 02 71, eller til næstformanden Uffe Bek Pedersen, mailadresse naestformand@fragtmaerker.dk, telefon 26 29 80 88, senest onsdag d. 18. april.

Lørdag d. 9. juni 2018 kl. 1045 - ca. 1500
Klubben afholder byttemøde på Hadsten station. Vi mødes på perronen kl. 1039, når IC-toget fra København ankommer.
Herefter besøger vi Modelbane Europa, som ligger lige ved siden af stationen. Vi regner med, at besøget hos modeljernbanen
tager ca. 1 time, og herefter går vi til stationen, hvor vi har lånt et mødelokale. Klubben giver frokost inkl. drikkevarer.
Entreen til Modeljernbane Europa, 90,- for voksne, 50,- for børn, 80,- for pensionister, betales af deltagerne selv. Arrangementet slutter omkring kl. 15. IC-tog til København afgår kl. 1515.
Tilmelding til dette arrangement skal ske til Hans Andersen, telefon 36 41 02 71, mailadresse kasserer@fragtmaerker.dk, eller
til Per Vad Nielsen, telefon 28 26 38 04, mailadresse
perfut@dfbk.dk, senest lørdag d. 2. juni.
Yderligere informationer om Modeljernbane Europa kan findes på foretagendets hjemmeside: www.modelbaneeuropa.dk

Sommerudflugt 2018
Vi håber at kunne arrangere en udflugt med Vestsjællands Veterantog og damplokomotivet OHJ 38 en lørdag eller søndag i
juli eller august. Nærmere vil fremkomme i medlemsbladet, når Vestsjællands Veterantogs køreplaner foreligger.

Byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum 6. oktober
Det planlægges at afholde et byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum i Odense lørdag 6. oktober 2018. Nærmere vil fremkomme i et kommende nummer af medlemsbladet.
-------------------------------------------Næste bestyrelsesmøde er den 15-09-2018 i Odense.
Næste dampskibskatalog-udvalgsmøde er den 11-04 2018 i Sundby.
Næste møde i jernbanekatalog-udvalget er den ? 2018.
Med venlig hilsen
Kristian Klitgaard
Webredaktør

Se referater og billede fra medlemsarrangementer 2.12 17 og 24.2.18 på næste side.
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Byttemøde i Odense
Af Hans Andersen
Lørdag d. 2. december 2017 afholdt klubben et byttemøde hos formanden i Odense. Vi var 8 deltagere fra det
meste af landet, og der blev flittigt byttet og handlet, og der blev snakket om banemærker, billetter og jernbanehistorie i det hele taget. Midtvejs i mødet fik vi lidt at spise og drikke.
Det var en rigtig hyggelig dag, og jeg håber, at aktivitetsudvalget vil lave flere lignende arrangementer.

Endnu et byttemøde i Odense
Af Hans Andersen
Lørdag d. 24. februar 2018 afholdt klubben igen et byttemøde i Odense, denne gang hos Danmarks Jernbanemuseum. Her havde vi lejet mødelokalet ’Filskov’, hvor vi jo i de seneste år også har afholdt klubbens generalforsamling. Vi var hele 15 deltagere, og der blev byttet og handlet godt. Og så var der jo også lejlighed til at se nærmere
på museets udstillinger.
Klubben gav morgenkaffe og frokost, og i dagens anledning havde klubbens auktionarius Uffe forberedt en ekstra
auktion.
Jeg synes, det er ret godt klaret, at klubben kan samle hele 15 deltagere til et sådant arrangement, og jeg har
forstået, at klubbens arrangementsudvalg vil arbejde for, at byttemøder på Danmarks Jernbanemuseum bliver en
årligt tilbagevendende begivenhed, formentlig i efteråret, da vi jo har generalforsamlingen placeret i april.

Billedtekst: Der er god gang i bytteriet ved mødet på Danmarks Jernbanemuseum d. 24.2. Foto: Hans Andersen

Til start
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