DANSK FRAGT- OG BANEMÆRKE KLUB
NYHEDSBREV Marts 2020. ver. 1
Kære medlem.

Kristian Holm Klitgaard
Øresundsvej 15 st. th.
DK-2300 København S
Tlf.
+45 40 19 39 07
kristian.klitgaard@mail.dk
www.fragtmaerker.dk

Sundby d.14-03-2020
Blad 104 er afleveret til posten d. 11-03-2020, og modtaget i Sundby 14-03-2020.
---------------------------------------------------------------------------------

Aktivitetskalender forår-sommer 2020
Lørdag d. 25. april 2020 kl. 1000 - ca. 1500
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2020 afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Lokalet (’Filskov’ - ligesom tidligere år) er åbent fra kl. 1000, og klubben giver morgenmad med tilbehør samt 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 formanden Jan Hartvig Petersen, mailadresse janhartvig1@gmail.com,
telefon 23 21 35 61. Tilmelding skal ske senest lørdag d. 18. april 2020.
Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansættelse hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager.

Lørdag d. 27. juni 2020
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs sommerudflugt går i år til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm (mellem Ringsted og Hvalsø)
Dagens program er endnu ikke fastlagt, men nærmere vil fremkomme i næste nummer af medlemsbladet. Notér allerede nu
datoen!

Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 1000 - ca. 1600
Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) med auktion på Danmarks Jernbanemuseum i Odense (mødelokalet Filskov). Vi mødes ved indgangen kl. 1000, når museet åbner. Medlemmer, som kommer senere, skal ved indgangen oplyse, at de deltager i DFBK’s møde. Klubben giver entreen til museet, så deltagerne har hele dagen til deres rådighed
og mulighed for at se museets udstillinger. Klubben byder også på en kop kaffe og et rundstykke til de friske, og senere frokost.
Af hensyn til morgenmad og frokost bedes man tilmelde sig til formanden Jan Hartvig Petersen, mailadresse janhartvig1@gmail.com eller på telefon 23 21 35 61. Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 26. september 2020.
Ved tilmeldingen bedes det endvidere oplyst, om man er medlem af Jernbanemuseets Venner eller af anden årsag (ansættelse hos DSB etc.) har gratis adgang til museet for sig selv og eventuelt en ledsager.
Vi vil forsøge at koordinere kørsel til Odense i privatbiler, så hvis du kommer i bil og har ledige pladser, eller hvis du ønsker
kørelejlighed, så oplys dette ved tilmeldingen.
Vær også opmærksom på, at Orange-billetter til DSB kan købes til yderst fordelagtige priser, hvis man køber i god tid. Se
nærmere på www.dsb.dk.
-------------------------------------------Næste bestyrelsesmøde er den 25.4.2020. Efter generalforsamlingen.
Næste dampskibskatalog-udvalgsmøde er den ?.?.2020 på Østerbro
Næste møde i jernbanekatalog-udvalget er den ? ? 2020 i Holte.
Med venlig hilsen
Kristian Klitgaard
Webredaktør

Se referater og billeder fra medlemsarrangementer nedenfor og på de næste sider.
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Referater fra Medlemsarrangementer
Byttedag i Bolbro
Af Mogens Christensen
Det var en rigtig god og hyggelig byttedag i Bolbro Hallen søndag d. 12. januar 2020.
Klubben havde et bord.
Mogens fra Langeland og Per fra Fyn passede bordet , og midt på dagen kom Uffe fra Randers og hjalp til. Der var
livlig aktivitet omkring vores bord, og der blev udleveret en del informationsmateriale om klubben. Som en appetitvækker havde vi sat nogle plancher op med materiale omkring Langelandsbanen, med banemærker, billetter og
postkort, krydret med historie om banen.
Byttedagen var i øvrigt godt besøgt, med flere handlere, og hallen var fyldt med krejlerborde.
Tak til Bolbro Frimærkeklub for et godt arrangement

Til ovenfor:
Per Vad Nielsen og Uffe Bek Pedersen ved klubbens bord.
Til højre: Planche med Mogens’ materiale om Langelandsbanen
Fotos: Mogens Christensen

Samlermesse i Sædding.
Af Finn Christensen
Lørdag d. 9. november 2019 deltog Dansk– Fragt- & Banemærkeklub i Samlermesse Sydvest i Sædding Centeret
ved Esbjerg. Jeg delte min stand med Mogens fra Langeland, der var med familien på besøg i sommerhus på Fanø,
og derfor med på samlermessen.
Der var denne gang rigtig mange gæster til arrangementet. Vi gættede på ca. 300, og der var også en del, der kiggede interesserede ved vores stand.
Desværre fik vi ingen nye medlemmer, men flere var interesserede.
Se foto nedenfor.
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Mogens Christensen og Finn Christensen i Sædding Centret, lørdag d. 9. november 2019,
hvor de viste fragt- og banemærker frem. De fik i løbet af dagen besøg af mange, dermed
stor interesse så på mærkerne. Flere gik derfra med informationsmateriale om vores klub.

Til start
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