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Kortet er trykt i 1890?

Det interessante og spændende opstår, når jeg
fortæller, at jeg rent tilfældigt kom i
besiddelse af foreningens meget flotte
håndlavede protokol engang i starten af
1990érne. En venlig københavnsk
frimærkehandler mente, at protokollen gjorde
mere gavn i Horsens Filatelistklub af 1911,
end den gjorde hos ham, så han forærede
klubben den (jeg var formand i klubben
dengang), de to klubber har i øvrigt intet med
hinanden at gøre, om nogle medlemmer
senere har meldt sig ind i klubben af 1911 er
vel en mulighed.
Som det ses en flot bog og læg især mærke til
skriften, det var dengang man fik de ”gode
stillinger”, hvis man havde en flot håndskrift.
Prøv at sammenligne skriften i bogen med
skriften på kortet mon ikke det er samme
pennefører.

Bagsiden af kortet sendt fra Horsens den 17.4.1894
knap 2 mdr. efter klubbens fødsel, nu skal der gang i
indkøb af udenlandske mærker og album til at sætte
dem ind i. Dengang var mange frimærkesamlere
generalsamlere, man samlede hele verden, allerede på
det tidspunkt var der udkommet så mange frimærker, at
det var vanskeligt at samle hele verden. I dag er det vel
en umulighed?

Hvad sjovt er der ved sådan et kort her vist
med både for og bagside, i sig selv vel bare et
rimeligt pænt kort fra 1894.
Men i fordums dage blev der dannet en
forening i Horsens med ovennævnte navn.
Lige fra starten en meget aktiv forening med
forbindelser til udlandet.

Klubben eksisterede desværre ikke så længe,
kun ca. 4 år, men mon ikke det bortset fra
Københavns Filatelistforening er en af de
ældste klubber i Danmark. Klubben afholdt,
som det fremgår af protokollen, kun 10
møder, men på et af møderne blev en kvinde
Frøken P.C. Brandt optaget som medlem, vel

ikke så almindeligt dengang at kvinder
samlede på frimærker.

forpligtelserne, indtil generalforsamlingen
kan vælge en ny formand. Ved
generalforsamlingen den 15. februar 1896
valgtes Herr. Sagfører C.J. Knudsen til ny
formand.

Foreningens love vedtaget på foreningens første møde
den 18.3.1894.

I året 1897 sker der ikke meget faktisk så lidt,
at man glemmer at holde generalforsamlig.
Ved generalforsamlingen 5 marts 1898
meddeler formanden, at grundet forskellige
omstændigheder i året 1897 var der ikke
afholdt generalforsamling, og som følge af at
der kun havde været små udgifter, var der
ikke opkrævet kontingent for året 1897.
En klub der startede med pomp og pragt, men
som desværre afgik ved døden alt for hurtigt.
Selve dokumentet fra stiftelsen, hvor en bestyrelse
nedsættes med det formål, at udarbejde forslag til
vedtægter

Klubben levede et stille liv i de 4 år den
eksisterede, der var 19 medlemmer, da den
var på sit højeste,som oftest mødte blot en 6-7
frem til medlemsmøderne, der altid blev
afholdt på Hotel ”Hejmdal”
Klubbens formand og medstifter af
foreningen J.A.Lange meddelte ved mødet
den 18. august 1895, at han desværre så sig
nødsaget til at trække sig tilbage da han fra
september samme år bosætter sig i
Kjøbenhavn. Sekretæren overtager

En detalje der nok er værd at bemærke i disse
tider, hvor flere klubber klager over
manglende tilslutning, og hvor svært det er at
skaffe nye medlemmer. ”Måske skulle man
gøre som i 1894”. Det kostede 1 kr. i indskud
og derefter 2 kr. pr år i kontingent. Men på
den anden side det var åbenbart ikke nok den
gang, så det vil nok heller ikke virke nu??

Protokollen fra stiftelsen den 15. februar 1894,
Dagen før den 14. februar 1894 mødtes 14. Horsens borgere
til et forberedende møde før den stiftende generalforsamling
den 15 feb.

For og bagside af et brev fra Kjøbenhavns Philatelistklub
vedr. udvalgssendinger til klubben i Horsens 25.11.1895

