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DFF’s repræsentantskabsmøde
Jeg vil gerne starte dette nyhedsbrev med at takke alle for deltagelse i
repræsentantskabsmødet den 10. september og ikke mindst takke for den opbakning,
som på mødet blev tildelt DFF’s bestyrelse og kontor for det arbejde, vi har udført i de
sidste 10 måneder siden sidste foregående repræsentantskabmøde i oktober 2021.
Det var ligeledes dejligt at høre alle de positive forslag, der kom fra medlemsklubberne
om forbedringer til forbundets arbejde og arbejdsopgaver. Bestyrelsen vil tage fat på
alle forslag og drøfte om og hvordan, de kan føres ud i livet.
Referatet fra repræsentantskabsmødet når ikke at blive skrevet færdigt og godkendt før
DFT 5 - 2022 går til trykkeriet, så referatet bliver først trykt i forbindelse med DFT 6 2022. Charlotte Stryhn fra bestyrelsen har påtaget sig den kæmpe opgave at lytte
lydoptagelserne fra det fire en halv times lange repræsentantskabsmøde igennem og
skrive referatet.
Vi fik taget en god afsked med Lise Woller-Nielsen, som bestyrelsesmedlem og vi siger
velkommen til nyvalgte Bo Pallesen i DFF’s bestyrelsen.

Bestyrelsen. Det er Bo Pallesen til venstre (Ebbe Eldrup, der var forhindret i at deltage i mødet hænger oppe til højre)

Vi fik også valgt en ny ekstern revisor, som for de kommende år er BHA Statsaut. Revision
A/S i Hellerup.
Alle øvrige på valg genopstillede.
Det blev på repræsentantskabsmødet besluttet at kontingentet for A-medlemmer
gennem klubmedlemsskab forblev uændret Kr. 420,- for årene 2023 og 2024.
Repræsentantskabmøde blev igen i år afholdt i Nyborg Idræts- og Fritidscenter og denne
gang i den store hal, hvor der var masser af plads og luft, hvilket blev rost af deltagerne.
Omkring halvdelen af forbundets medlemsklubber deltog i mødet, og det er bestyrelsens
håb, at næste møde om 2 år vil have mange flere deltagende klubber.
DFT
DFF’s bestyrelse har den helt klare opfattelse at DFT, eller sider fra DFT, ikke må
kopieres til fri offentliggørelse uden en godkendelse fra DFF. Det har for øvrigt fremgået
af bladets næstsidste side igennem mange år, hvor der står:
“Copyright: Artikler i DFT er forfatterens og DFF’s ejendom. Gengivelse af artikler fra
Dansk Filatelistisk Tidsskrift må kun ske med redaktionens skriftlige tilladelse.”
DFF’s bestyrelse har ikke problemer med at forfattere gengiver deres artikler via andre
medier end DFT, men det skal ske efter aftale med DFF og må ikke være en direkte kopi
af bladet.
Nye frimærker fra PostNord
Den 21. september udgav PostNord nye frimærker. Der er kommet et ark med 5
forskellige mærker i 2 striber, hver mærke med pålydende værdi på 12 kr.. Mærkerne
viser truede dyr. Samtidig er der udgivet et miniark med 4 mærker á 12 kr, som fejrer
300 året for dansk teater. Endelig er årsmappen og årbogen for 2022 frigivet til salg af
PostNord. Flere klubber har købt partier hjem og har arrangeret Frimærkets Dag i
weekenden efter udgivelsen. Jeg håber rigtig mange har deltaget i disse arrangementer.
Har man ikke købt mærkerne der, har vi i DFF taget et begrænset lager hjem af
udgivelserne og opfordrer til at medlemmer og klubber køber disse mærker via vores
Webshop på hjemmesiden danfil.dk.
Husk fortsat at klubber, som tidligere beskrevet, har mulighed for at købe postfriske
mærker, der er udgivet for over 2 år siden til medlemmer og til eget forbrug ved at
sende bestilling direkte til forbundskontoret. Der gives rabat afhængig af volumen på
den enkelte handel.
Donationer
Som nævnt på repræsentantskabsmødet er det vigtigt at DFF opnår at modtage over 100
donationer af minimum 200 kr. for at kunne opretholde status som almenvelgørende
forening. Donationen kan komme fra en klub eller fra en person. Donationen kan være
et gavebeløb, der overføres til DFF’s bankkonto reg.nr 3001 kto. 9340106. Donationen
kan også være fysisk i form af eksempelvis en frimærkesamling. Man kan opnå
skattemæssig fradrag for værdien af det donerede, og ønsker man det, skal man oplyse
sit navn og cpr-nummer i forbindelse med donationen. Skattefradraget kan i 2022
maximalt være 17.200 kr. Donerer man frimærkesamlinger eller lignende vil DFF få
vurderet gavens værdi af uvildig 3. mand eksempelvis et auktionshus.
Donationen skal være en gave og der kan ikke kræves modydelse for denne.

Donationer for i år skal være DFF i hænde før udgangen af året.
Vi håber at rigtig mange vil støtte op om DFF ved at donere minimum 200 kr. til
forbundet.
WEBINAR om DFF’s fællesskab og ydelser den 3. oktober
Alle klubformænd skulle have modtaget indbydelse til at deltage i online webinar den 3.
oktober kl 19:00-20:30. De første 20 klubber, der tilmelder sig, får mulighed for at
deltage.
Vi ønske fra bestyrelsens side at få så mange input som muligt til bestyrelsens
strategidiskussion, således at vi kan forme et Danmarks Filatelist Forbund, som i
fremtiden i højeste grad kan fokusere på de ydelser og den service som
medlemsklubberne har krav på og ønsker at modtage.
Vi ser i bestyrelsen og i PR-udvalget frem til det første webinar, som, hvis det bliver en
succes, kan gentages for endnu flere klubber.
Udstillerskoler
Dommerkollegiet og Birkerød Frimærke Klub afholder udstillerskole søndag, den 20.
november 2022 kl. 10.00 – 15.00 i Birkerød Frimærkeklubs lokale i Birkerød
Idrætscenter, Bistrupvej 1 og 9, 3460 Birkerød. Kurset er primært rettet mod nye eller
næsten nye udstillere, men alle interesserede er velkomne. Husk at tilmelding foretages
til palle.offersen@hotmail.com SENEST 5. november 2022.
Læs mere om det på DFF’s hjemmeside https://danfil.dk/news/kom-til-udstillerskole-ibirkeroed/
På tilsvarende vis afholdes der én-ramme workshop i Odense Søndag, den 30. oktober
2022 kl. 10.00 – 15.00 i mødelokalet, Juelsmindevej 35, 5200 Odense V. Her er tilmelding
ligeledes til palle.offersen@hotmail.com SENEST 21. oktober 2022.
Ved tilmelding til arrangementer skal følgende oplyst: navn, adresse, mail, telefon, klub
og A-medlemsnummer, bekræftelse på, at kontaktoplysninger må deles med andre
deltagere, samt udstillingsområde(-r) og oplysning om eventuelle tidligere udstillinger.
Bortauktionering af frimærker, postkort og bøger
De frivillige på tirsdagsholdet har den seneste måned arbejdet på at rydde op i alt det
materiale, der er hobet op i DFF’s lokaler i Birkerød. Det er blevet til en hel del
auktionslots, som vi planlægger at bortauktionere sidst på året eller først i det nye år.
Lottene vil blive annonceret og bedst muligt beskrevet i DFT nr. 6 2022, og der vil blive
mulighed for at komme til eftersyn i Birkerød-kontorets lokaler før auktionsdage. Mere
om dette vil fremgå af hjemmesiden og af DFT.
Vi er nu kommer ind i efteråret, og frimærkesæsonen er for alvor kommet igang igen.
Jeg ønsker alle medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund en rigtig god sæson.
De bedste hilsener
Lars Peter Svendsen
Danmarks Filatelist Forbund

