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Aarhus Julemærkesamler Forening 

”Caritas” 
Stiftet 16.7.1981 

 

Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto 
 

 

Formand:      Peter Flemming Nissen 

 Holmetoften 37 E., 8270 Højbjerg 

 Mobil 28 58 67 98 

 Hjemmeside: www.julemaerker.dk 

 eller: www.jernbanemaerker.dk 

 E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk  

Næstformand: Peter Fisker 

Guldbergsgade 53, 8600 Silkeborg.  

                        Mobil 24 84 94 40 

Kasserer:       Sigrid Kastrup 

 Holmstrupgårdvej 160, 8210 Aarhus V. 

Mobil 20 66 09 28 

Revisor:         1. revisor 

Peter Ølgaard 

Oktobervej 4, 8210 Aarhus V 

Tlf. 61 86 05 66 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Alice Bisgaard, Ormslevvej 29, 1.tv. 8260 Viby J.,  tlf.50403517 

Erik Simonsen, Marselis Boulevard 93, 1.th., 8000 Aarhus C. tlf.20 21 34 30                       

Suppleant: Frank Kastrup, Holmstrupgårdvej 160, 8210 Aarhus V. 

 

Foreningens bankkonto: 

Jyske Bank   /   Reg.no: 5074  Konto: 1602036 

Mødested / Mødetider 

Lokalcentrets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby J. 
 

Lokalcentret ligger 5 min. gang fra Viby Torv. Alle busforbindelser ”over” Viby 

stopper på Viby Torv. Mødelokalet er på 1. sal – der er elevator. Der er ”Caritas”-

skilt ved indgangen - ring 2 gange på klokken, så åbner vi. 

Møderne starter kl. 19 og slutter senest kl. 23 

 

Ansvarshavende udgiver: Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 

  Redaktion & layout:Bestyrelsen                            Gengivelse fra bladet: Kun med tilladelse fra ”Caritas” 

http://www.julemaerker.dk/
http://www.jernbanemaerker.dk/
mailto:peter-nissen@mail.dk
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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen! 
 

Her under en gennemgang og resultat af den ordinære 

generalforsamling for sæson 2022-2023 
 

 

Aarhus Julemærkesamler Forening ”CARITAS” 
indkalder i henhold til foreningens vedtægter § 5 til  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 i Lokalcenterets lokaler, Kongsgårdsvej 6, Viby  

onsdag den 6. april 2022 kl.19 

Dagsorden: 

                      pkt.1: Valg af dirigent. 

 pkt.2: Formandens beretning. 

 pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab. 

 pkt.4: Behandling af indkomne forslag. 

a) Bestyrelsens forslag til kontingent for år 

2023 uændret)            

                                           A-medlemmer kr.70,00 

      B-medlemmer kr.30,00 

 pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant: 

                                           På valg er: 

1. Formand Peter Flemming Nissen (modtager 

genvalg) 

2. Bestyrelsessuppleant Frank Kastrup 

(modtager genvalg) 

 pkt.6: Valg af revisor og suppleant: 

                                           På valg er: 

                                    1. revisor Peter Fisker (modtager genvalg)  

                     pkt.7: Eventuelt 

 

*    
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___________________________________________________________ 

 

Herefter følger et uddrag af referat fra generalforsamlingen den 6. 

april 2022 som medlemmerne nu skal tager stilling til: 

 

Pkt. 1 til 4 blev alle enstemmigt vedtaget!  Se regnskabet side 6. 

 

Pkt.5 Valg af bestyrelse: 

 

Peter Nissen modtog genvalg for 1 år 

Frank Kastrup modtog genvalg  

Desuden blev Peter Fisker valgt som ny næstformand efter Erna Jacobsen 

og Peter Ølgaard som 1. revisor efter Peter Fisker. 

 

Da Sarah Petersson helt og endeligt frasagde sig opgaven med bladet og 

andre hjælpeopgaver, blev det ivrigt diskuteret om ny besættelse af posten 

som redaktør af bladet, samt varetagelsen af auktioner. Da ingen 

tilstedeværende meldte sig blev det vedtaget, at indkalde til ekstraordinær 

generalforsamling d. 31. august 2022. Alle medlemmer skal i mellemtiden 

have mulighed for at byde ind på de 2 vigtige poster, som er helt afgørende 

for en fortsættelse af foreningens virke.  

___________________________________________________________ 

 

Under Eventuelt: Der var forslag fra et medlem om fortsat at mødes og at 

køre videre og blot udsende nyheds mail engang imellem. Det må dog 

pointeres, at kan der ikke stilles en bestyrelse, da er det ikke mere en 

forening og retten til lokalerne på Lokalcenteret bortfalder. I øvrigt skal 

disse nyhedsmails også sættes sammen og udskrives. 

 

Desværre har ingen i mellemtiden givet tilsagn om at indtræde på posterne. 

 

 

Konklusion: 

 
Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling 

onsdag d. 31. august 2022 
 



 

 

5 

 

 

Eneste punkter på dagsorden bliver Foreningens videre skæbne. 

 

På et bestyrelsesmøde d. 7. juli 2022 vedtog man 3 punkter til den 

ekstraordinære generalforsamlingen, til en god og positiv debat og 

forhåbentlig finde frem til en mulig løsning: 

 

Pkt. 1 Caritas får valgt ny redaktør og auktionarius, og Foreningen 

kører videre som hidtil. Mødedatoer for 2022/2023 er booket 

for en sikkerheds skyld! 

 

Pkt. 2 Caritas nedskærer aktiviteterne til et minimum, uden 

Byttedag og auktioner, i så fald ønsker Peter Nissen at gå af 

som formand og blive alm. bestyrelsesmedlem. Der skal så 

vælges ny Formand og jo også redaktør. 

 

Pkt. 3 Vi lukker foreningen iflg. vedtægterne: 

Gengivet § 10. Foreningens opløsning. 

 

   Foreningens opløsning kan kun vedtages på en særlig generalforsamling, 

der indkaldes med 14 dages varsel. 

Den endelige afgørelse om opløsning sker ved urafstemning og kun dersom 

¾ af de afgivne stemmer er ja-stemmer. 

Beslutter en sådan urafstemning foreningens fuldstændige opløsning, 

træffer en ny generalforsamling afgørelse med hensyn til foreningens 

aktiver. 

 

 

Det er meget vigtig at så mange medlemmer som muligt møder op med 

gode ideer til en løsning og heriblandt nogle der er indstillet på, at 

træde til med deres hjælp. 

Vi har de sidste 20 år haft en meget aktiv, sund og hyggelig forening 

med aktive medlemmer ud over Danmarks grænser. At samle 

julemærker er stadig en aktiv og interessant hobby på verdensplan, og 

en uvurderlig støtte til driften af de 5 danske julemærkehjem, hvor 

ville det være trist om vi må lukke og slukke en forening i fremgang. 
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Regnskab for Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas” 
 

Resultatopgørelse for Året 2021  

 
                                                                                                           2021                     2020 

Indgået kontingenter  3.935 3.440 

Lotteri  Møder / præmier m.v. 1.660   

- kaffe, brød m.v. -1.287 373  

Byttedag: Lotteri m.v. 0   

Kaffe. Brød m.v. 0 0 -113 

Annonce indtægter  500  

Ialt indgået  4.808 3.327 

Kontorartikler -50  -1.523 

Porto m.v. byttedag 0  0 

Gaver -200  0 

Trykning Bladet -1.011  -2.046 

Porto Bladet m.v. -1.279  -1.830 

Bestyrelsesmøde -410  -496 

    

Diverse -244  -680 

I alt udgået  -3.194 -6.575 

Renter Bank   0 

Resultat  -1.614 -3.248 

 

Mød nu op d. 31. juli og bidrag hver især,  

det er bestyrelsen store ønske! 
 

p.b.v. 

Peter Flemming Nissen 

 

Balance pr. 31.12. 2021 2020 

Aktiver    

Kassebeholdning  2.072 2.039 

Nordea, Vesterbro afd.:    

Konto nr. 959-02-29511  11.088 11.067 

Aktiver i alt   13.160 13.106 

Passiver    

Forudbetalte kontingenter  0 1.560 

Egenkapital pr. 01.01.2021 11.546   

Årets resultat 1.614 13.160 11.546 

Passiver i alt   13.106 11.546 
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Jesper Nissen Tømrermester & Bygningskonstruktør, Randers. 

 

Nissen Tømrer & Konstruktør er et forholdsvist nyt firma, men arbejdet bliver udført med 

erfaring, interesse og en stor faglig stolthed. Både ved store som små opgaver. Jeg har i løbet af 

de sidste ti år oparbejdet en god erfaring inden for tømrerfaget, samt bygningskonstruktør 

disciplinen igennem, renovering, indbrudsskader, tilbygninger og nybyggeri. Både bag ved 

skivebordet som projekterende rådgiver, i felten, som tømrer, samt som tømrerfaglærer for næste 

generation af tømrere på Tradium i Randers. 

Vores produkter. 

 

Projektering af dine drømme, lige fra det nye gulv til det nye hus. 

 

Nye gulve, paneler og lister. Nyt køkken,  vinduer el. døre. Reparationer, stort som småt. 

I bund og grund alt i tømrerarbejde samt bygningskonstruktør arbejde. 

Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig. 

 

Nissen Tømrer & Konstruktør, Kåtrupvej 34, 8990 Fårup. 

Tlf. 61 33 72 25 og mail. Jn@ntok.dk 

 

Tømrermester, Klaus Nissen, Aabyhøj. 
Jeg tager mig af alt tømrer- og snedkerarbejde og alt malerarbejde i Århus og omegn. 

Mit speciale: Totalrenovering af lejligheder, byejendomme og villaer. Derudover 

ombygning, tilbygning, nyt køkken, nye gulve, små og store reparationer samt nye døre og 

vinduer.  

Tag mig med på råd, når I står overfor et nyt projekt. Jeg stiller gerne min ekspertise til 

rådighed og vejleder med alt fra materialevalg til vedligehold og økonomi. 

Jeg leverer individuelle løsninger skræddersyet til jeres behov. 

Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig.  

Tømrermester Klaus Nissen, Oehlenschlægersvej 34, 8230 Åbyhøj 
Tlf. 61 707 606 – Mail: kn@3dz.dk 

 

Annonce 

Annonce 

mailto:kn@3dz.dk
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Christmas Seal Carrier 
 

Gamle ark, lokal ark, specialiteter m.v. 
 

 
 

 
  

Danmark, Island, DVI, Sverige, Norge m.v. 
Stort udvalg på vores hjemmeside www.christmasseal.dk 

Er det ikke på siden, ring eller skriv og vi ser hvad vi har. 

Vi er altid på jagt efter bedre materiale, så vi er køber til  

større samlinger, gamle ark m.v. 
 

Christmas Seal Carrier 

Haydensvej 2, 4. sal, 

DK 2450 København SV 

Email: mail@christmasseal.dk Telefon (+45) 31568048 


