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Så er sæsonen kommet i gang. Ved mødet d. 3. september 2019 deltog 12 medlemmer. 
Og der var et anvisningssalg af 70 lots til en værdi af kr. 11.206. 
 
Mødet den 1. oktober 2019, bliver en Rodekasse-aften med et halvt anvisningssalg, i alt 
62 lots. I tidsrummet mellem kl. 19.30 – 22.00. 
 
 

Nyt fra bestyrelsen: 
 
Dansk Numismatisk forening afholder børs d. 27. oktober 2019 på Scandic Hotel 
Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Entréen 80 kr. 
 
Foreningen er blevet orienteret om, at Anlægspavillonen er blevet ramt af 
skimmelsvamp.  Efter en vandskade i kælderen under den store sal. Salen er indtil videre 
lukket, pga. diverse undersøgelser.  
 
Se vedhæftede forholdsregler for brug af Pavillonen. 

 
 
Nyt fra Møntmesteren: 
 
ANNONCERING EFTER NYT MATERIALE TIL KLUBBEN MEDLEMMER: 
Klubben indrykket annoncer i ”pulterkammer”-rubrikken for nyt materiale til klubbens 
medlemmer en gang pr. måned i perioden, august – maj,  i diverse lokale aviser. 
 
 

Nyt fra kasseren: 
 
Kasseren beder alle om at betale kontingent, kr. 100,00, for sæson 2019-2020 på mødet 
i oktober, eller indbetale til Nordea: Reg. nr. 2520. Konto nr. 2551 300 903. Husk at 
skrive medlemsnummer på.  
 
Børnemøntsæt 2019 – kr. 225,00 
Børnemøntsættet er foldet som en billedbog med en visuel fortælling om Bamse og hans 
familie. I 2019 er bamsefamilien klædt ud som sørøvere. 
Møntsættet består af Danmarks møntserie, dvs. 50-øren og 1-, 2-, 5-, 10- og 20-kronen, 
der er præget med årstallet 2019. 
Børnemøntsættet er en sød gaveide til fx en barnedåb, fødselsdag eller andre ærkedage. 
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Børnemøntsættet er designet af grafisk designer Jeanette Skov Jensen fra Danmarks 
Nationalbank. 

        
 

Nyt fra medlem, fra Johnny Larsen: 
 
I anledning af Dansk Møntforums årlige møntbørs, søndag d. 15. september 2019, 
afviklede Danish Token Club og Poletten samtidig deres jubilæum.  
Der var fremstillet en snurremønt i sølv, kobber og messing med skriften:  
Dansk Møntforum 2019 – Bygger bro.  
  

                         
 
Ved samme begivenhed deltog en af klubbens medlemmer, Svend Hansen, i 
udstillingskonkurrencen. Hvor temaet var ”Grønland”.  Svend Hansen vandt 1. præmien. 
 
Foto af udstillingen: 

              
  

 
p.b.v. 

Kim Hansen 
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