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Månedens postkort

Månedens postkort er et vintermotiv fra Kongsbergbanen, nærmere bestemt på strekningen
mellom Darbu og Krekling. Lokomotivet er av type 21 b, nr. 252, bygget på Hamar i 1912.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 903
mandag 13. mars 2017 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8.
Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***
Program for møtet mandag 13. mars:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Generalforsamling
1 – Valg av dirigent og møteleder
2 – Valg av tellekorps
3 – Godkjenning av innkallelse og agenda
4 – Styrets årsberetning for 2016
5 – Regnskap for 2016
6 – Revisjonsrapport for 2016
7 – Årsoppgjørsdisposisjoner
8 – Budsjett for 2017
9 – Forslag om justering av Klubbloven
10 – Andre innkomne forslag
11 – Valg
4 – Quiz
5 – Miniauksjon

***
Videre program våren 2017:
27.
4.
24.
8.

mars
april
april
mai

22. mai
Lørdag 10. juni
12. juni

Byttemøte
Hovedmøte
Merk datoen!
Byttemøte
Hovedmøte med foredrag av Gunnar Melbøe:
”Narvik 9. april 1940”
Byttemøte
Nytt for 2017!
Postkort og samlermarked
Lakseaften

Jubilanter
70 år

14. mars

Steinar Marvik

90 år

22. mars

Otto Aasgaard
VI gratulerer!

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 902,
mandag 13. februar 2017.
I formannens og nestformannens fravær ønsket Henning Jarle Mathiassen
velkommen til 38 medlemmer.
Ingen kommentarer til referat fra møte nr. 901.
Byttehelg og auksjon nr. 89 er historie. Arrangementet ble som før gjennomført
etter mal fra tidligere arrangementer, og resultatet ble bra.
Mye av auksjonsobjektene ble solgt under auksjonen og objekter til ettersalg
ble lagt fram i kafeteriaen, hvor mye fant nye eiere.
Henning opplyste at han hadde en dårlig og en god nyhet til medlemmene.
Den dårlige nyheten var at vi har blitt oppsagt i leieforholdet med menighetsrådet,
hvilket betyr at vi mister møtelokalet vårt den 30 april.
Den gode nyheten er at vi allerede har fått nytt lokale.
Mai-møtet (og alle etterfølgende møter i 2017) blir avholdt i kafeteriaen
på Losjeplassen Bo & Servicesenter i Engene.
Der er det plass til ca. 80 personer, og målet må være at det blir trangt der også!
Knut Pay kom opp med dette forslaget, Ivar Håkonsen sjekket ut dette umiddelbart,
og det viste seg at dette var en mulighet på våre møtedatoer i 2017.
Det er 25 påmeldte til klubbturen til Finlandia.
Bjørn tar kontakt med hver enkelt om detaljene rundt turen.
Loddsalg med 7 gevinster ble gjennomført.
Dagens foredrag ble holdt av Jan Heitmann.
Foredraget er kalt «Berlinmuren – 28 år etter».
Vi fikk et godt og levende foredrag om livet bak
muren i DDR, samt viktige datoer og hendelser
i murens 28-årige historie. Det er i år også 28
år siden murens fall i 1989.
Miniauksjon med 49 objekter som alle ble solgt.
Thorbjørn Næss, referent

www.drammens-fk.com

Høydepunkter fra auksjonen 5. februar

Objekt nr. 275
IV 827 Åsberg
Utrop kr. 200
Tilslag kr. 735
Objekt nr. 222
NK 396 FDC Drammen
Utrop kr. 500
Tilslag kr. 840

Objekt nr. 752
OL 1994 komple@ myntse@
Utrop kr. 14000
Tilslag kr. 19000

Objekt nr. 292
Borgåsen HJ
Utrop kr. 75
Tilslag kr. 925

Høydepunkter fra auksjonen 5. februar

Objekt nr. 566
Strømsø
Utrop kr. 400
Tilslag kr. 850

Objekt nr. 577
Østraat i Lier
Utrop kr. 200
Tilslag kr. 700

Objekt nr. 691
”Statshauptmand Schwartz”
Utrop kr. 500
Tilslag kr. 1650

Objekt nr. 679
Jernbaneuhell, Rjukanbanen
Utrop kr. 200
Tilslag kr. 5600

Månedens brev
Månedens brev er en liten raritet som selges på Engers frimerkeauksjon nå i mars.
I Buskerud kjenner vi fra tidligere at det under krigen ble benyttet halverte
tjenestemerker på lokalsendte brev fra Hemsedal. Denne gang er det imidlertid
et halvert 20 øres portomerke brukt som 10 øre straffeporto på et 5 øres brevkort
sendt til en soldat i sappørkompaniet på Hvalsmoen. Kortet ble sendt fra Kristiania
dagen etter at portosatsen for innenriks brevkort ble forhøyet fra 5 til 10 øre,
og portomerket er stemplet Hvals Station 3 VII 19.

ANNONSE

Hei. Har du slike amerikanske merker med påtrykk, kalt pre-cancels?
Jeg er i utgangspunktet interessert i alle typer overtrykk og merker.
Jeg kjøper de du ikke trenger for det dobbelte av katalogprisen.
Thorbjørn Næss, 90764382

