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Forbundskontoret
Det går vældig godt på forbundskontoret i Birkerød.
Annette har efterhånden fået overdraget alle de daglige rutiner på kontoret. Senest har der været
tale om overdragelse af hjemmesideportaler fra Niels Erik Thunbo, blandt andet Web-shoppen
med hensyn til opdatering af varer på portalen og varebestillinger, der afgives af medlemmer til
pakning af vores frivillige på tirsdage. Også medlemsopdateringer og registrering af medlems tilog afgange i vores registre er blevet overdraget. Heidi har ligeledes været aktiv beskæftiget
hendes vedkommende med at etablere varelagerstyring i vores bogholderisystem, hvilket ikke
fandtes tidligere. Både Annette og Heidi har været meget aktive med at få orden og styr på alt
det, der opbevares på forbundskontoret.

Kontingentopkrævning
Alle klubber er blevet opkrævet for forbundskontingent for 1. halvår af 2022 og i skrivende stund
mangler kun betaling fra 3 klubber. I forbindelse med opkrævningen er vi blevet opmærksomme
på, at forbundet og klubberne har manglet klarhed over, hvornår der skal betales for nye og
afgående medlemmer. Vi har drøftet det i bestyrelsen og har besluttet følgende procedurer for
fremtidige opkrævninger i klubberne. I januar måned afstemmer klubberne deres
medlemskartotek med forbundet over medlemmer af klubben pr. 31. december. Medlemmer, der
udmelder sig i januar, som altså ikke havde udmeldt sig klubben pr. 31. december, tæller med, og
nye medlemmer, der indmelder sig i januar, tæller ikke med. Afstemningen skal været afsluttet
inden udgangen af januar måned, og opkrævningen vil så blive udsendt i februar måned til alle
klubber for 1. halvår. Tilsvarende proces foretages ved halvåret. Afstemning med klubberne
foregår i juli måned. Medlemmer i klubben pr. 30. juni tæller med og opkrævningen udsendes i
august måned for 2. halvår. Oplysninger om nyindmeldte og udmeldte/døde samt
adresseændringer skal stadig løbende indmeldes til forbundskontoret, så DFT kommer frem til de
rette medlemsadresser ved udsendelsen.
Bestyrelsen har arbejdet med udarbejdelse af nyt kontingentreglement for DFF, som vil blive
udsendt til alle klubformænd og kasserere så snart, det ligger klart. Det samme gælder GDPRdokument og takstblad for DFF.

Repræsentantskabsmøde
Vi har reserveret lokale til afholdelse af repræsentantskabsmøde lørdag, den 10. september 2022,
så alle klubformænd bedes sætte kryds i kalenderen på denne dato. Vi har valgt igen i år, at
afholde mødet i Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13 – 15, 5800 Nyborg, og lokaler er
reserveret fra kl. 9 til kl. 16, med mødestart kl. 10. Denne gang har vi reserveret et større lokale
end sidste år, så der vil være god plads til, at alle DFF’s medlemsklubber kan deltage med alle
deres delegerede.
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Snakke på Post ’22
På udstillingen i Hornslet, Post ’22, k jeg chancen for at tale med rigtig mange klubmedlemmer
og klubformænd, og det glæder mig, at så mange gav positive tilbagemeldinger om den seneste
udvikling i forbundet på trods af de negative regnskabsresultater, jeg o entliggjorte i det sidste
nummer af DFT. Der var også nogle, der tilføjede “…., men vi har brug for mere information, for at
forstå, hvad der er sket”.
Det har jeg ingen problemer med at give, idet jeg ønsker størst mulig åbenhed om Danmarks
Filatelist Forbund.
Jeg k mange spørgsmål, så som
1. Hvad er det for nogle nedskrivninger af varelagre, der er foretaget, hvordan er det gjort og
hvorfor?
2. Det er et kæmpe stort underskud, der er i 2021. Hvad så med 2022 og fremover. Fortsætter
det?
3. Hvordan kunne det gå så galt?
4. Hvem er skyld i, at det er gået så galt?
Ad 1. Da vi i forretningsudvalget konstaterede hvor store mængder af postfriske danske og
svenske frimærker, der var på lager, i alt for 842 tkr. i pålydende værdi, tog jeg straks kontakt med
3 auktionshuse for at få en vurderingspris på materialet og svaret var samstemmende på omkring
40% af pålydende værdi. Vi valgte derfor i bestyrelsen at nedskrive varelageret af postfriske
frimærker til denne værdi. Det vil forhåbentlig give en mulighed for fremover at skabe en
fortjeneste på salget af disse varer svarende til den fortjeneste, der allerede var indbygget i
budgettet, men som var alt for optimistisk sat. Vi forventer således ikke yderligere nedskrivning af
disse varer.
Boglageret blev voldsomt nedskrevet. Bøger vi ikke havde noget salg af, fordi markedet allerede
var mættet med disse bøger, eller fordi de var blevet uinteressante pga. forældelse, blev
nedskrevet til 0,-. Bøger, vi solgte nogle få eksemplarer af om året, blev nedskrevet til 10%, og
bøger, vi solgte godt - hovedsageligt nyere bogudgivelser, fastholdt vi på lager til fremstillingspris.
Det betød en voldsom nedskrivning af boglageret på ikke mindre end 268 tkr.
Ad 2. Fortsætter underskuddene? Nej, det tror vi ikke i bestyrelsen. Udviklingen i første kvartal
viser, at vi har fået driftsresultatet i balance igen. Vi har solgt det Svenske frimærkelager. Vi
indkøber ikke ere nye danske frimærkeudgivelser, end vi kan sælge. Vi har lagt alt vores
salgsmateriale af børger og frimærke på WEB-shoppen - der var rigtig meget, der ikke var lagt op
til salg, og så sælges der jo ikke noget af det. Vi har fået nedsat de faste lønomkostninger. Vi har
ændret DFT fra 80 til 64 sider og opnår derved en besparelse. Vi har igangsat realisation af de
kassevise af samlinger, breve og frimærker, som er doneret til forbundet gennem de seneste
mange år. Vi rydder op, så vi kan afgive nogle af vores lejede lokaler til udlejer, så vi kan minimere
vores faste huslejeomkostninger. Vi har fjernet alle de “frynsegoder”, der gennem årene var
bygget op som tak for store arbejdsindsatser - vi skal naturligvis stadig honorere dem, der gør er
stor ekstra indsats for forbundet, men vi må starte fra grunden igen, så omfanget bliver rimeligt.
Ad 3. Hvordan kunne det gå så galt. Ja, det er svært at svare på. Vi tror, det er noget, der løbende
er sket over de sidste 8-10 år. Antallet af tiltag, der er igangsat i forbundet for at “redde”
forbundets økonomi, har været stigende. Samtidig er antallet af uløste opgaver vokset og er
blevet uoverskuelige til sidst. Det er en snebolde ekt, hvor snebolden, der ruller foran bare bliver
større og større, og til sidst brækker den så.
Ad. 4. Hvem er skyld i at det er gået så galt. Er det forretningføreren? Er det bestyrelsen? Er det
repræsentantskabet? Er det klubberne? Jeg tror ikke, vi kan pege på nogen speci k skyldig.
I nutidens samfundsdebat taler vi om en ungdom, vi er ved at miste, hvor 25% af unge i
hovedstaden er ensomme, 53% er stressede og 20% lider af angst eller tegn på depression.
Når en ung pige går i sort på grund af stress, er det så pigens egen skyld? Er det forældrenes,
skolen eller arbejdspladsens skyld? Er det samfundets skyld? Ingen kan forklare, hvem der
præcist er skyldig, og hvad det skyldes.
Det er noget, der bygger sig op over længere tid, hvor mange råber op og ingen bryder ind og
ingen siger stop.
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Den nuværende bestyrelse i DFF har sagt stop. Vi har gjort status og nu er er vi i gang med at
rydde op. Lad os se fremad og lægge det passerede bag os. Lad os som klubber arbejde
konstruktivt sammen for at skabe et nyt DFF som den overbygning af frimærke- og
postkortklubber i Danmark, der kan løse de fællesopgaver, som er vores formål:
a. at virke for dansk lateli og udbrede kendskabet til og interessen for latelien
b. at være koordinerende organ for medlemsforeningerne
c. at varetage dansk latelis interesser overfor postvæsener, myndigheder, samarbejdspartnere
og i øvrigt p enhver m de
d. at repræsentere dansk lateli i det Internationale samarbejde bl.a. gennem tilslutning til
Federation Internationale de Philatelic (FIP) og Federation of European Philatelic Associations (FEPA), samt at varetage dansk latelis interesser udenlands
e. at organisere latelistiske aktiviteter herunder udvikle nye latelistiske aktiviteter og
igangsætte disse selv eller sammen med medlemsklubber.
Vi må spørge os selv. At være online auktions rma, at være posthus, at være frimærkehandler, at
være bogforlag, at være boghandler, at være velgørende institution, o.s.v. Er det områder, som alle
sammen skal løses af Danmarks Filatelist Forbund, eller er snebolden blevet for stor?
Det er noget af det, vi får lejlighed til at drøfte på det næste repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen
går i gang med forberedelserne allerede nu og tilsvarende bør drøftes i klubbestyrelserne landet
over. Vi ser frem til mange konstruktive og fremadrettede input på repræsentantskabsmødet til
gavn for dansk lateli og klubbernes eksistens.

De bedste hilsener

Lars Peter Svendsen
Formand
Danmarks Filatelist Forbund
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