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Til Medlemmerne. 

 
Så er vi nået til denne vinters sidste møde. Det er også det første møde i sæson 2017-18 

idet regnskabet sluttede med udgangen af marts, ellers kan det ikke være klar til general 

forsamlingen. Generalforsamlingen afholdes efter gældende regler. 
Dagsorden til generalforsamlingen bliver udsendt sammen de øvrige dokumenter. 

Jeg vil også minde jer om at foreningen afholder et fællesmøde med auktion og bytte i 
Havestuen d. 2. maj hvor både møntklubberne i Roskilde og Køge deltager. Hver 

forening har en lille auktion med, her kan alle byde og der afregnes til respektive 
foreninger. 

 
På sidste bestyrelsesmøde blev der diskuteret auktioner, vurderinger, startpriser mm. 

der var flere bud på dette, og da vi nu skal have en ny auktionarius er det måske en god 
ide at tage denne snak. 

 
Derfor lægger jeg op til en snak på kommende møde hvor alle kan give deres besyv med. 

Oplægget er 10 øren fra 1959 i kv. 1+. I mit katalog fra 2013 er den prissat til kr. 450.  
Hvad skal startprisen være når jeg skriver auktionslisten? 

Startpris: 
Der er 3 brevbud:  
nr. 1. kr. 150.  
nr. 2. kr. 225  
nr. 3. kr. 550.  

Hvilken pris stater auktionen med? og hvor højt skal opbud være? 
Dette kan i tænke over, så tager vi snakken på mødet. 

 
Jeg vil også huske jer på at Vestsjællands Numismatiske Forening har møntbørs søndag 

d. 19. marts på Søndermark Skolen fra kl. 10 – 15.30. Her vil der være mønthandlere, 
krejlere. Bytteborde med medlemmerne, ligesom der vil være auktion, jeg har ikke set 

auktionslisten så jeg ved ikke hvad der kan trække, men der plejer at være gode ting på. 
 

Vi har fået ny leverandør på møntmaterialer. Se mere på www.samlershop.dk Her får du 
Hartberger og Lindner produkter, som kan bestilles via kassereren uden omkostninger. 

 
P.B.V. 

Svend 
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