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Siden sidst:   

 
Har der været børs på Radisson d. 30. oktober. Her var klubben ikke repræsenteret som selv-

stændig klub, som vi har været i nogle år, men grundet ringe interesse fra medlemmerne har vi 

sparet de 500 kr. det koster. I stedet for har Dansk Møntforum overtaget pladsen. Det viste sig at 
være en god ide, her var mange af klubberne mødt frem, både fra Fyn og Jylland. Vi kunne således 

udveksle nyheder og rygter, ligesom vi kunne hilse på dem, vi ikke ser så tit.  
Jeg syntes ikke at der var så mange besøgende som der plejer, men der var også en etage mere at 

brede sig på, så syner det ikke af så stort et besøgstal. Dansk Numismatiske Forening, der 
arrangerede, var meget tilfredse med antallet af publikum. 

 
November har været en meget stille måned indtil nu, men der kan hurtigt dukke noget op. 

Jeg er blevet ringet op af en dame fra Haslev, der havde nogle mønter, hun ville have vurderet, og 
vi aftalte, at hun skulle ringe, når hun kommer til Ringsted. 

 
Julemødet d. 6. december forløber som den tradition vi er kommet ind i. 

Vi har en auktion med 35 numre af de usolgte lot af foreningens mønter. Disse sælges alle til en 
opråbspris af 1 krone, og hele beløbet går i foreningskassen. 

Til julemødet vil jeg bede alle om at have en gave med til en værdi af ca. 30 kroner. Gaverne er til 
vores traditionelle julebanko, hvor også klubben giver store gaver.  
Poul Eli vandt 2 flasker rødvin på sin flotte montre da vi var i Køge, dem vil han donere til klubben. 
 
Bestyrelsen vil ønske alle en 

 

Glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 
 
 

Pbv. 
Svend 
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