Formandens beretning på generalforsamlingen 2019
Vi er nu i 2019 og vores hæderkronede klub har nu eksisteret i mere end 131 år. Vi oplever i
bestyrelsen, at klubben i de seneste år har gennemgået en mærkbar forandring, og vi har til
stadighed diskussioner og overvejelser om, hvordan vi skal gribe forandringerne an.
Én af de ting vi kan se er, at selvom vi har forsøgt forskellige tiltag omkring vores ugentlige møder,
har det ikke været muligt at få flere medlemmer til at deltage i disse. På et møde fornyligt var der
en god diskussion om, hvad der tiltrak de tilstedeværende til et klubmøde. Resultatet var helt klar
- “Gode foredrag med godt filatelistisk indhold” og “auktionerne er også gode”. Det er der ikke
noget fornyelse i, for det er det, KPK har stået for i de 43 år, jeg, som formand, har været medlem
af klubben.
Vi skal altså fortsætte med at lave mere af det samme.
Hvad er det, der gør, at vi i KPK ikke har stor deltagelse ved de ugentlige møder, men samtidig
kan fastholde vores medlemsantal, mens mange andre klubber gennem de seneste 10 år har
oplevet store nedgange i medlemstallet? Vi inviterede Jan Dejer, formand for Vejle Frimærkeklub,
som årets gæst til KPK, for Vejle Frimærkeklub er én af de danske klubber, der ligesom KPK de
seneste år har haft succes med fastholdelse af medlemmer, og som samtidig har en stor
mødedeltagelse. Jan Drejer inspirerede med fortællinger om spændende klubaktiviteter, som
KPK’s bestyrelsen har taget til sig og holder i et idekatalog. Vi måtte dog konstaterer, at KPK ikke
er den samme slags klub som Vejle Frimærkeklub. KPK er en klub, hvor medlemmerne er
bosiddende over hele landet og i udlandet, hvorimod Vejle’s medlemmer er fra Vejle og oplandet
omkring Vejle. Denne forskel skal vi holde for øje, når vi planlægger vores aktiviteter.
Bestyrelsen er overbevist om, at KPK’s succes skal fastholdes ved focus på formidling af høj
kvalitet af filatelistisk viden, og denne formidling skal ske gennem NFT, vores hjemmeside,
studiegrupper, bibliotek og litteraturudgivelser. Dertil kommer naturligvis gode foredrag og gode
auktioner. På toppen af alle disse aktiviteter arrangerer vi udstillinger og byttedage, hvis ellers vi
har den nødvendige kapacitet til at gennemføre disse.
Den tofarvede studiegruppe er en stor succes. Den vokser stadig, og deltagerne er glade for de
lokaler KPK stiller til rådighed for studiegruppens møder én gang om måneden. Studiegruppen
har udvidet sin mødetid, så møderne nu stater allerede kl. 16. Vi ser med spænding på, hvordan
aktiviteter i dagtimerne vil påvirke mødedeltagelsen. Hvert år giver KPK et tilskud svarende til små
50 kr. pr deltager til det årlige Tofarvet seminar i starten af januar måned. Fra år til år deltager flere
og flere i seminaret, hvor der udveksles mængder af filatelistisk viden og kontakter etableres.
Krone, scepter, sværdgruppen eller 1864-studiegruppen er kommet godt men stille fra start. Der
kommer ikke mange til møderne, men interessen for denne udgave ser ud til at være stigende, og
det kan vi se på den facebook gruppe, der er etableret for denne udgave, hvor der nu er over 60
medlemmer. Det kan således være, at der er grundlag for også at afholde det første seminar for
denne studiegruppe.
Vidensdeling omkring danske stempler har været den helt store satsning for KPK i 2018. Vi har nu
på hjemmesiden en meget eﬀektiv søgemaskine til danske post håndstempler.
Opdateringsfunktionen på hjemmesiden er etableret, så medlemmer kan komme med input til
databasen, og vi kan lægge nye stempeltyper ind, som ikke tidligere har været registreret af Vagn
Jensen. Der er stor aktivitet på denne del af hjemmesiden, og vi kan se, at det også tiltrækker nye
medlemmer og abonnenter.
Vi måtte konstaterer, at vi ved den første indlæsning af stempelaftrykkene mistede det korrekte
størrelsesforhold af de enkelte stempler, men efter en omprogrammering af hjemmesiden og en
genindlæsning af aftrykkene, så er der rettet op på dette, så stemplerne nu kan udprintes i
originalstørrelse fra hjemmesiden. Vi føler, at vi nu har nået vores mål med udviklingen af
stempeldatabasen og ser frem til medlemmernes input til opdatering af hjemmesidens data.
Det har været en ganske stor investering for klubben at etablere stempeldatabasen, men vi er
overbevist om, at det har være investeringen værd at bevare og kunne vedligeholde denne
betydningsfuld videndatabase for filatelien de kommende mange år.
Det, at stempeldatabasen nu er på plads, er ikke ensbetydende med, at vi ikke vil investere mere i
udvikling af hjemmesiden. Bestyrelsen har allerede planlagt et nyt større projekter, hvor

hjemmesiden skal være omdrejningspunktet for klubbens filatelistiske vidensformidling.
Skitseringen af dette projekt er igangsat, og det er planlagt at have en prototype klar i løbet af
første halvår af 2019. Der er afsat et ikke ubetydeligt beløb i årets budget til dette projekt, og
bestyrelsen er overbevist om nødvendigheden af at bruge yderligere en del af klubbens formue til
sikring og bevarelse af eksisterende filatelistisk viden, samt tilgængelighed til denne for alle
klubbens nuværende og kommende medlemmer, ligesom vi har gjort med KPK’s
stempeldatabase.
KPK valgte i 2018 at indgå en aftale sammen med Danmarks Filatelist Forbund og Heinrich Köhler
Auktionshaus om udgivelsen af et fantastisk bogværk skrevet af Henrik Mouritsen om Dansk
Posthistorie 1875-1907. Bogværket, som kan forudbestilles og som udgives på Stockholmia 2019
udstillingen, er et 5 binds værk som i detaljer beskriver UPU’s og dermed de danske regulativer
og posttakster i de 32 år, hvor de danske tofarvede øremærker blev udgivet som
dagligmærkeserie. Det er den største bogudgivelse for KPK siden Lasse Nielsens bogværk om
Danmarks Tofarvede Frimærker i 2001. Denne bogudgivelse understøtter igen KPK’s strategi om
vidensformidling og vidensdeling på et højt filatelistisk niveau. Bestyrelsen håber, at rigtig mange
af klubbens medlemmer vil anskaﬀe det fantastiske bogværk.
Klubbens økonomi er fortsat presset af den lave rente på det danske marked. Vi ser i stor stil
indfrielser af vores obligationsbeholdning, og en geninvestering i nye værdipapirer vil i fremtiden
ikke give det store afkast, nu hvor renten er tæt på nul procent. Det er nok nogle forhold, vi må
leve med en årrække endnu. For at begrænse udgifterne i den løbende drift, er det besluttet at
afholde alle årets møder i vores egne klublokaler, og så må vi klemme os samme, når vi har nogle
af vores særarrangementer.
Vores bestyrelsesmedlem Thomas de Voss har i januar måned valg at forlade bestyrelsen af
personlige årsager, hvilket betyder, at vi ud over at skulle vælge næstformand, bestyrelsesmedlem
og intern revisor, skal vælge endnu et bestyrelsesmedlem på denne generalforsamling. Jeg vil
gerne takke Thomas for hans arbejde i bestyrelsen gennem de seneste 2 år.
Jeg vil også takke de øvrige medlemmer af bestyrelsen og alle de medlemmer, der har hjulpet til
med at få klublivet til at fungere i KPK igennem det seneste år med byttedag, klubudstilling,
auktioner, bladudgivelse, studiegrupper, hjemmeside, bibliotek, klubmøder og andre
mødeaktiviteter. Så mange aktiviteter kan ikke afvikles uden alle hjælper til.
Jeg startede med at nævne, at 2019 allerede er godt i gang, og det er forberedelsen til årets
største begivenhed i dansk filateli og i KPK-regi også. KPK afholder den 18-20. oktober sammen
med Filatelistisk Selskab en National Udstilling i DGI-byen her i København. Det er første gang i 3
år, at der afholdes national udstilling på dansk jord, og vi ser frem til en fantastisk oplevelse for
alle Danmarks frimærkeinteresserede. Vi har plads til over 600 rammesider, Der bliver 16
handlerstande, og en hal, hvor DFF, KPK og andre klubber kan møde deres medlemmer. Der vil
lørdag aften den 19. oktober blive afholdt festaften, hvor vi ud over fejringen af udstillerne, også
vil fejre at Filatelistisk Selskab blev grundlagt af betydningsfulde KPK’ere for 100 år siden, og lige
siden blandt sine medlemmer har haft mange af de mest betydningsfulde personer indenfor
dansk filateli. Kom og vær med. Tilmeld din samling til udstillingen. Mød op til festaftenen.
Udstillingsudvalget hører gerne fra medlemmer, der vil hjælpe med til at afvikle dette store
arrangement.
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