
Generalforsamling i Nyborg Filatelist-Klub og Nyborg Frimærke-Klub  
mandag den 31. januar 2022 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård. 

Formandens beretning 
Så er vi igen i stand til at afholde en generalforsamling i Nyborg Filatelist-Klub på den sædvanlige 
tid af året. Det er tid til at gøre lidt status og beskrive vor gamle klubs ve og vel. For 50 år siden talt 
klubben over 100 medlemmer; pr. dags dato er vi 14. Disse er DFF-medlemmer og modtager Dansk 
Filatelistisk Tidsskrift, ligesom de har retten til at udstille nationalt og internationalt. Vi har i NFK 
vor kasserer, som er ansvarlig for kontakten til DFF, når det f.eks. gælder omtale af byttedage, og 
naturligvis i forbindelse med medlemsregistrering. 

På Nyborg Filatelist-Klubs møder har vi jævnligt besøg af Nyborg Frimærkeklubs medlemmer, 
hvoraf der aktuelt er 9. Disse er ikke tilsluttet DFF, men derimod, ligesom som NFK’erne, medlem af 
SFK, hvor alle fynske klubber nu er med. 

SFK, hvis bestyrelse i modsætning til DFF’s har været uændret i mange år, har med meget skiftende 
held forsøgt sig med arrangementer for samlerne; men har på grund af svigtende deltagelse begrænset 
sin synlighed til det gule medlemsblad SFK-Posten. Dette blad er pga. overskuelighed nyttigt og 
velanset, og netop NFK har løbende et samarbejde med bladets redaktør Niels Buus, som gerne 
modtager artikler her fra Nyborg. En formandsprofil i SFK ser vi bladmæssigt derimod intet til. 

I samarbejde med enkelt SFK-klubber skulle NFK for længst have været vært for en national 
udstilling i Tennishallen i Nyborg. Covid-19 har forpurret dette, indtil videre. I øvrigt er også Nordia 
2022 i Birkerød slettet eller udsat. 

Smitterisikoen førte også i NFK til et stærkt reduceret program for første halvår af 2021, som til 
gengæld kom til at strække sig helt ind i juni. Derimod lykkedes vi med alle møder i andet halvår af 
2021, hvis indhold fremgår af vort medlemsblad ”Postsmakken” samt af ”SFK-Posten”. 

Som det fremgår af sidstnævnte, er der stor forskellighed mellem klubbernes opfattelse af, hvordan et 
klubprogram bør se ud. I NFK vil vi bevidst tilgodese og respektere lovenes formålsparagraf, som 
omhandler oplysning om filatelistiske emner samt demonstration af materiale. I NFK har vi et godt 
øje til visse foredragsholdere, som gentagne gange har redegjort for deres samleområder 
sammenholdt med præsentation af deres eksponater. 

Efterhånden har kun ganske få frimærkeklubber et medlemsblad. Vi holder fast i vort, fordi 
formanden uophørligt har meget på hjerte, og fordi han har praktisk og fuldstændig overbevisende 
opbakning omkring det. ”Postsmakken”, som NFK lykkeligvis ligger inde med et komplet sæt af 
siden starten i 1961, suppleres af vores flotte hjemmeside, som er særdeles nyttig, når vi f.eks. til en 
Bytte- og Børsdag melder os med endnu en omfangsrig auktionsliste, der får samlere fra nær og fjern 
til at sværme om det fremlagte materiale som hvepse om lækkert wienerbrød. 

Bytte- og Børsdagen 2021, som vi havde held til restriktionsfrit at gennemføre, tiltrak hele 115 
betalende gæster, hvoraf en del tog en god pengepung med, idet omsætningen blev på knap 25.000 
kr. Vi bemærkede, at gamle, danske postkort fortsat er hård valuta ved auktionen, som NFK vil 
gentage lørdag den 19. marts, nu med flere aldrig før udbudte postkort samt utallige andre 
lækkerbidskener fra filateliens verden. 

Bytte- og Børsdagen, opfundet i NFK for over 50 år siden, engang på Hotel Nyborg Strand, siden i 
Borgerforeningen og nu i NIF’s tennishal, afholder vi to gange pr. år. Den er et fuldt gennemført 
vartegn for NFK med gæster fra store dele af Danmark. Den er en stabil indtægtskilde for NFK, som 
ikke mindst på den baggrund bør minimere de evindelige kontingentstigninger pga. DFF’s 
tilsvarende. 



På DFF’s repræsentantskabsmøde, tilfældigvis afholdt i Nyborg på Bytte- og Børsdagen 2021, 
varslede en delegeret og ikke ukendt person fra det jyske en fuldt dokumenteret reduktion af 
kontingentet til DFF, hvilket man med interesse må se hen til. Det er jo ikke alle frimærkesamlere og 
filatelister, som har en årsindtægt på 7-800.000 kr. til rådighed! 

I indeværende år, 2022, kan vi i NFK fejre en usædvanlig fødseldag: Vor gamle klub fylder søndag 
den 13. nov. 100 år. Dette har bestyrelsen beskæftiget sig med på et nyligt afholdt møde, idet vi kom 
frem til en firtrins-fejring: 

1) Erik Nielsen, bestyrelsesmedlem i NFK tilbage i 1967, kommenterer en diasserie fra samme 
år ved 45-års-jubilæet. 

2) Formanden præsenterer forskelligt historisk NFK-materiale fra klubbens arkiv, bl.a. fra 20-
årsjubilæet i 1942, muligvis med deltagelse af en FS-journalist. 

3) En udstilling i ADG lørdag den 22. okt., hvor interesserede kan se eksponater og tale med 
NFK-medlemmer. 

4) Sluttelig en hyggelig fødselsdagsmenu på selve dagen den 13. november. 

I december 2021 modtog NFK fra Albani-fonden den glædelige besked, at vor ansøgning om et beløb 
på 15.000,- kr. + moms til fremstilling af rammer, lig med eksisterende 3 stykker, var imødekommet. 
Vi har nu den udfordring inden for beløbsrammen at finde den rette producent, idet vi satser på otte 
rammer på stativer, så plancher fremover alle kan vises uden brug af borde og samtidig i den vante 
højde. Stor tak til Svend Erik Larsen for at engagere sig i bestræbelsen på at opnå den optimale 
løsning, således at Albani-fondens midler ligefrem føles som en gave i anledning af 100-årsdagen! 
Rammerne skal primært bruges i ADG og opbevares i kælderen, hvor NFK i forvejen opmagasinerer 
ting og sager. 

Vort klublokale udmærker sig ved en central beliggenhed, et historisk miljø, en perfekt belysning, 
god skabs- og kælderplads samt et overskueligt køkken. Men vi må afinde os med en kantet og 
kroget vej til kælderen, visse små døre og p-forhold grænsende til det mystiske. Jeg vil i forbindelse 
med en forestående ADG-generalforsamling forhøre mig om evt. plakatprioriteter på det såkaldte 
kontor, som ØK synes at have sat sig tungt på. Lidt NFK-synlighed ville være velkommen. 

Bestyrelsens sammensætning forekommer mig optimal, idet vi har en vel afvejet opgavefordeling. 
Bestyrelsen vil i løbet af foråret 2022 udarbejde forslag til en samlet ny formulering og ændring af 
NFK’s love, som gennem de 100 år nok er revideret undervejs, men som ikke desto mindre stadig 
omfatter revisionshungrende afsnit og sætninger. Bestyrelsen har allerede besluttet kun i 
enstemmighed at optage personer, som måtte ønske NFK-medlemskab. 

På falderebet skal det være mig en udtalt fornøjelse at rette en stor tak til mine bestyrelseskolleger: 
Næstformand og materialeforvalter Erik Jakobsen, opgaveløser ad hoc Martin Schultz, sekretær og it-
konsulent Mona Holmberg og vor kasserer og bladproducent mm. Lennie Larsen. 

Samtidig tak til Claus Bo Jørgensen for mangeårig revision af NFK’s regnskaber og for fortsat virke 
som auktionssekretær. Endelig også tak til Christian Trapp Schmitt i den afløsende rolle som NFK’s 
revisor, forhåbentlig langt fremadrettet, samt for en engageret og engagerende quiz ved klubbens 
juleafslutning. 

For alle gælder fortsat: Hold øje med mulige ny medlemmer, og tag så vidt muligt materiale med til 
vore møder.  

Philip Rasmussen, formand. 
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