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Hammerslagspris ved medlemssalg og auktion den 13. marts 2007
Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris Nr. Pris
 1 180 22   40 43   25 64   30 85   50 106   850
 2     0 23   47 44   24 65   25 86   50 107   710
 3 800 24   47 45   10 66     0 87   40 108 3400
 4     5 25   48 46   42 67     5 88   42 109   280
 5   50 26     0 47   22 68   10 89   70 110 1825
 6 130 27     0 48   18 69     5 90   38 111   750
 7 110 28     0 49   75 70   50 91   15 112   520
 8 210 29   22 50   75 71   52 92   20 113       5
 9 110 30 110 51   75 72   30 93     0 114     36
10     0 31   10 52   10 73     0 94 270 115   470
11   10 32 250 53   10 74     0 95   75 116     10
12   10 33   30 54   80 75   65 96     0 117     10
13   16 34   50 55   18 76   42 97     0 118     10
14   10 35     0 56   10 77   90 98   40 119       0
15     0 36   24 57     5 78 120 99   44 120     10
16   46 37     5 58     0 79   40 100     0 121     75
17   40 38   32 59     0 80   38 101     0 122   175
18   40 39   48 60     5 81   42 102     0 123   160
19   40 40   32 61     5 82   42 103     0 124       0
20   40 41   42 62   75 83   50 104     0 125   155
21   40 42   25 63   40 84   56 105 150 ©

 Numismatisk Forening afholder medlemsmøde med auktion
 tirsdag den 11. september 2007 kl. 19.30

i NygadeHuset Aabenraa

Generalforsamling den 10/4 2007

Formandsberetning for 2006/07

Kære medlemmer og bestyrelseskolleger. Der er atter gået et år og det er
blevet tid til at aflægge beretning. Det har glædet os, at der fortsat normalt
er et næsten uændret fremmøde til medlemsmøderne, selvom vi
naturligvis kunne ønske en stigning. Jeg synes det har fungeret godt med
lokalerne i Nygadehuset, det vil jeg gerne sige husets personale tak for og
vi kan fortsat få kaffe i kantinen, der har åbent når vi er her.

Bestyrelsessituationen:
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den store indsats der ydes for at
foreningen kan fungere. Der ligger meget arbejde i at få alsidige lister
sammensat, trykt og udsendt. Listernes sammensætning er naturligvis helt
afhængige af det materiale vi har til rådighed fra samlinger, som
foreningen har købt og de samlinger som medlemmer har sat til salg.

Omkring listerne og materialet:
Jeg kan fortsat kun opfordre til, at man tænker på foreningen, når man har
ønske om at sætte noget til salg. Som mange andre formænd har nævnt,
kan en opfordring lyde om, at man indlægger en seddel i samlingen med
foreningens navn/kontaktoplysninger, som „arvingerne“ kan henvende sig
til, såfremt man ønsker samlingen vurderet eller solgt, Det giver blot et
tilbud til en uvildig vurdering og muligheden for et salg, som kan gavne
ved et evt. salg. Vi vil alle sammen gerne have gode og spændende ting
på listen, så der er noget at køre efter og noget at byde på og derfor er vi
nødt til at modtage godt materiale til salg. Jeg synes „møntmestrene“ gør
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et meget stort arbejde, som vi skylder
dem en stor tak for. Det er bestemt ikke
altid nemt for dem at sammensætte
listerne med alsidige og spændende
mønter, for et er somme tider hvad man
synes er spændende og noget andet er
hvad der er til rådighed. Det sætter sin
naturlige begrænsning. Derfor kan vi
altid godt bruge yderligere spændende
samlinger, såfremt der måtte komme
noget godt materiale til salg.

Året der er gået:
Vi har som tidligere forsøgt at
videreføre medlemsmøderne med
auktionerne med så bredt et udvalg
af mønter og andre betalingsmidler,
som vore beholdninger og
medlemssalg har givet mulighed
for. Vi har haft foredrag af kongelig
våbenmaler, der holdt et interessant
og meget aktuelt indlæg om
byvåben, deres udformning og
tilblivelse. Et foredrag der for
mange af os gav mange nye
oplysninger og viden om „heraldik“,
sat i forhold til de meget aktuelle
nye byvåben, på et tidspunkt hvor
det var højaktuelt med
kommunesammenlægninger og
lokale reformer i det offentlige.
I marts fik vi så et foredrag og
fremvisning af et registreringsprogram fra
PetriSoft, hvor der er gode muligheder for
at købe et program til registrering af
vores samlinger. Det gav lidt overblik
over hvad der findes hertil, for på en god
måde at få registreret hvilke mønter og
værdier vi har. Det kan være med til at

give et godt overblik over vore samlinger, hvis man ønsker at
registrere samlingen på en overskuelig måde på sin PC.  I midten
af 2006 udkom der, fra Lodbergs forlag, et nyt stort katalog over
nødpengesedler „Det store Sønderjyske nødpengeseddelkatalog
for Zone 1. Et katalog med mange gode afbildninger af
nødpengesedler - et godt opslagsværk til samlere af
nødpengesedler. Vi havde bestilt nogle eksemplarer til salg og har
stadig enkelte, hvis nogen er interesseret. Såfremt I bliver
opmærksomme på interessante artikler eller foredragsmuligheder,
eller selv kommer i tanker om at skrive en artikel eller holde et lille
indlæg, er I meget velkomme til at lade høre fra jer. Alle medlemmer
fik til jul et eksemplar af foreningens historie, som Verner Meier har
lagt et stort arbejde i, og som jeg synes giver medlemmerne et
godt indtryk af hvad der i tidens løb er foregået i foreningen. Det
giver måske, isser for de nyere medlemmer et indblik i foreningen,
for de ældre medlemmer vil en del heraf naturligvis være mere
kendt, men det giver tilbageblik og gamle minder.

Vi vil gerne udtrykke en stor tak til Verner Meier for det store
arbejde med hæftet.

Generelt
Vort netto-medlemstal er fortsat ret konstant.
Vi har glædeligvis fået nogle nye medlemmer, der kan erstatte
dem som vi af naturlige årsager desværre har mistet.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for en stor indsats og et
virkelig godt samarbejde i året.
På foreningens vegne vil jeg også gerne sige tak til alle
medlemmerne for jeres trofaste fremmøde, og tak til alle, der i årets
løb har bidraget med indslag på møderne.
Det er rart med nye interessante artikler, derfor er nye indslag
eller ideer og forslag altid meget velkomne.

Hermed vil jeg ønske alle en rigtig god sommer og håber på et
gensyn til september.


