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Aktivitetskalender efterår-vinter 2018/2019
Lørdag d. 17. november 2018 kl. 10.00 - ca. 16.00
Klubben afholder byttemøde (’Vis mig din banemærkesamling’) hos formanden Jan Hartvig Petersen, Sadolinsgade 153, 5230
Odense M.
Klubben byder på en kop kaffe og et rundstykke til de friske, og senere frokost.
Husk tilmelding til Jan Hartvig Petersen på mail: janogmona@gmail.com eller på telefon 23213561. Sidste frist for tilmelding
er tirsdag d. 13. november 2018.
Der vil forsøgt arrangeret fælles kørsel i bil fra København / Sjælland, så oplys venligst ved tilmeldingen, om du vil køre med,
eller om du kører selv og har ledige pladser.
Lørdag d. 6. april 2019
Dansk Fragt– og Banemærkeklubs ordinære generalforsamling 2019 afholdes på Danmarks Jernbanemuseum i Odense lørdag
d. 6. april. Yderligere informationer og materiale vil blive udsendt med kommende numre af medlemsbladet, men notér allerede nu datoen.
Husk, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (skriftligt) senest d. 1. marts 2019.
Byttemødet i vinter/forår.
Der påregnes afholdt et byttemøde hos Dansk Jernbane-Klub i Herlev i vinteren/foråret 2019, formentlig en lørdag i februar.
Nærmere om dette arrangement vil følge i næste nummer af medlemsbladet
-------------------------------------------Næste bestyrelsesmøde er den 9-03-2019 i Odense.
Næste dampskibskatalog-udvalgsmøde er den 15-12 2018 på Østerbro.
Næste møde i jernbanekatalog-udvalget er den 27-11 2018 i Rødovre.
Med venlig hilsen
Kristian Klitgaard
Webredaktør

Se referater og billede fra medlemsarrangementer 6.10 18 og 7.10.18 på næste side.
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Byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum 6-10-2018
Af Hans Andersen
Lørdag d. 6. oktober 2018 afholdt klubben byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Vi var 10 deltagere, og der blev flittigt byttet og handlet. Vi havde også lejlighed til at se museets udstilling, som jo nu også omfatter kopien i fuld størrelse af Danmarks første lokomotiv, ODIN fra 1846. Nogle af os deltog i et byttemøde i Roskilde 2011, hvor vi blandt andet kunne se ODIN under bygning, og nu havde vi så lejlighed til at beundre det færdige resultat. Desværre var ODIN ikke under damp denne dag, men det er planen, at lokomotivet ved særlige lejligheder skal ud at køre på museets strækning.
Efter frokosten afholdtes auktion (med formanden som auktionarius) med mange spændende ting, blandt andet
en original 1000 kr. aktie fra ’Fredericia-Strib Overfarten af 1942 Aktieselskab’. Aktien blev desværre ikke solgt;
jeg havde i avisen samme morgen læst, at kursen på danske aktier var faldet meget, så måske var det årsagen?
På denne auktion (og generelt på klubbens auktioner) synes det i øvrigt at være mærker, ark og postkort, der er
bedst salg i.
Mødet sluttede omkring kl. 15, og jeg synes, det var et godt og interessant møde.
Jeg kan forstå, at aktivitetsudvalget vil prøve at gøre et byttemøde på Danmarks Jernbanemuseum om efteråret
til en årligt tilbagevendende begivenhed, for eksempel hvert år den første lørdag i oktober (som det nu blev forsøgt), eller måske en senere lørdag, så vi ikke kommer så tæt på Dansk Jernbane-Klubs loppemarked i Valby, som i
år blev afholdt d. 7. oktober.

Replika af lokomotivet ODIN udstillet på Danmarks Jernbanemuseum.

Fra auktionen. Jan Hartvig Petersen forsøger at sælge en sjælden aktie.
Til højre Kristian Klitgaard og Finn Christensen.

Samlermarked i Valby 7-10-2018.
Af Allan Testrup
Igen i år deltog klubben i Dansk Jernbane-klubs samlermarked i Valby Kulturhus søndag d. 7. oktober. Desværre
var det mit indtryk, at interessen for vores klub ikke var ret stor. Der var i øvrigt ikke så mange besøgende og sælgere som tidligere år. Markedet for de ”lopper”, der er til salg, er nok ved at være mættet, og en del af det, der er
til salg er de samme bøger mm. Jeg havde dog en god dag, hvor flere af foreningens medlemmer kiggede forbi og
fik en snak. Bestyrelsen bør nok drøfte, om vi fortsat skal deltage i dette arrangement.

Til start
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