
 

 
 

Nyhedsbrev nr. 83, december 2019. 

 

www.montklubben.dk / E-mail: montklubben@turbopost.dk /  
Formand Kim Hansen, mobil-nr. 2064 6680.  

Alle møder afholdes i Anlægspavillonen, lokale 4,Tværallè 5, 4100 Ringsted 

 

 
Ved mødet d. 5. november 2019 deltog 15 medlemmer samt 1 gæst. I løbet af aftenen 
blev gæsten et nyt medlem af foreningen. 
På november mødet var der et anvisningssalg af 70 lots til en værdi af kr. 9.955. 
 
Vi afholder JULEMØDE tirsdag den 3. december 2019.  
Mødet afholdes i tidsrummet mellem kl. 19.30 – 22.00 i Anlægspavillonen, Tvær Alle,  
4100 Ringsted. 
Julemødet vil traditionen tro foregå med julebanko og et lille anvisningssalg på 52 lots. 
 
Vi vil bede alle deltager til julemødet at medbringe en gave til en værdi af ca. 30 kr. 
Gaverne er til vor julebanko. Og klubben giver ligeledes gaver.  

  

    
Vi glæder os til et hyggeligt julemøde. 
 
 

Nyt fra bestyrelsen: 
 
Bestyrelsen kan oplyse, at vi i 2020 afholder fælles arrangement, som tidligere i år, med 
Ringsted Frimærkeklub. Fællesarrangement afholdes søndag d. 15. marts 2020, 
nærmere herom senere. Men sæt ”X” i kalenderen. 
 
Bestyrelsen ønsker at opfordre medlemmerne til at komme med indput/materiale som 
kan bruges i vort nyhedsbrev. 
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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: 
 
Der er stadig enkelte som ikke har betalt kontingent, kr. 100,00, for sæson 2019-2020 på 
efterårets møder. Betal evt. på mødet d. 3. december 2019 eller indbetale til Nordea: 
Reg. nr. 2520. Konto nr. 2551 300 903. Husk at skrive medlemsnummer på.  
 
                                 

 Rigtig glædelig jul 
 

 
p.b.v. 

Kim Hansen 
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