Arbejdernes Frimærkeklub i Horsens.
Finn Skriver Laursen

Lørdag den 21. februar 1942, mødtes en kreds af interesserede frimærkesamlere i Horsens i
Arbejdernes Forsamlingsbygning for at se, om der var interesse for at starte en frimærkeklub.
Der var straks stor interesse fra de mange fremmødte, og man enedes om, at man ville have
klubben stiftet og valgt en bestyrelse med det samme, som senere skulle indkalde til
generalforsamling med en dagsorden, der væsentligt drejede sig om vedtagelse af love med
videre.
Allerede på stiftelsesdagen blev 27 medlemmer optaget. Man foretog derefter valg til bestyrelse,
som selv skulle konstituere sig. Til bestyrelsen blev valgt skrædder C. Alfred Larsen 16 stemmer,
maskinmester Tage Boldt 13 stemmer, maskinmester A.H. Sørensen 13 stemmer, portør Leon
Bregenow 11 stemmer, cigarmager J. Chr. Jensen junior 11 stemmer, maskinarbejder Walgren 10
stemmer, Ejnar Andersen 8 stemmer, John Hansen 6 stemmer, Jørgen Sørensen 6 stemmer.
Herefter valgtes maskinmester Tage Boldt til formand, maskinmester A.H. Sørensen til kasserer,
cigarmager J. Chr. Jensen til næstformand, portør Leon Bregenow til dubletleder og skrædder C.
Alfred Larsen til sekretær. Suppleanter til bestyrelsen blev maskinarbejder Walgren og Ejnar
Andersen. Revisor blev Johan Hansen og frimærkehandler Jensen og revisorsuppleant blev Jørgen
Sørensen.
Det var allerede fra starten klart, at lokaleforholdene i forsamlingsbygningen ikke var optimale for
klubben, bestyrelsen endes om, at man ville bruge sommeren til at finde egnede lokaler, men
allerede den 23.4 1942 blev medlemsmødet afholdt på Hotel Bristol.
Det ses af protokollen på det første møde den 7.4.1943, at Jens Michael Jensen nu var formand,
men ikke hvornår han er tiltrådt eller årsagen til formandsskiftet.
Den 21.1.1943 skiftede man ligeledes dubletleder, den tidligere dubletleder havde rod i sit
regnskab, han meldte sig senere ud af klubben. Det fremgår ikke helt tydeligt, hvem der overtog
hvervet, men senere i protokollen fremgår det, at det var Henry Walgren, der var tiltrådt som
dubletleder.
Klubben havde i februar 1943 eksisteret i et år, og i den anledning afholdt klubben en mindre
intern udstilling for medlemmerne.
Ved generalforsamlingen den 4 marts 1943 blev formanden Jens Michael Jensen genvalgt med
akklamation. Walgren blev genvalgt til dubletleder. Det fremgår ikke tidligere i protokollen,
hvornår formand og dubletleder oprindeligt blev valgt.

Mange bestyrelsesmøder blev afholdt enten på Hotel Bristol eller i Bygholm Lystfisker og
Bådejerforenings Klubhus (der var sammenfald af bestyrelsesmedlemmer kasserer og formand for
lystfiskerne var identiske med henholdsvis kasserer og sekretær i frimærkeklubben).
I august 1943 meddelte Hotel Bristol, at de ikke længere kunne have klubben. Formanden skulle
derfor søge andre lokaler, han forsøgte Heimdal eller Munchs Hotel, begge måtte melde optaget,
hvorefter formanden havde henvendt sig til Torbensens Restauration, som havde vist sig meget
velvillig især, hvis man støttede hans forretning ved køb af kaffe og lignende.
Der var flere gange i disse krigsår, at medlemsmøder måtte aflyses på grund af spærretiden.
Klubben var i øvrigt meget aktiv, der blev gennemsnitlig af holdt 2 medlemsmøder hver måned fra
september til april
Den 10.3.1944 nedsattes et udvalg, der skulle forstå tilrettelæggelsen af en større
frimærkeudstilling i efteråret 1945. Udvalget kom til at bestå af bestyrelsen suppleret med Elof
Nielsen og forretningsfører H.J. Hansen. På samme møde besluttede man at likvidere
juniorafdelingen på grund af manglende interesse fra juniorerne.
Der havde flere gange i klubbens historie været fremsat forslag om navneændring af Arbejdernes
Frimærkeklub, men det var hver gang blevet besluttet at fastholde det oprindelige navn.
Klubben havde i løbet af 1945 faldende medlemstilslutning, både i det hele taget, men også til
medlemsmøderne. Den omtalte frimærkeudstilling i efteråret 1945 var nu udsat til marts 1946, nu
med deltagelse af Arbejdernes Frimærkeklub i Vejle og Møntsamlerforeningen i Horsens blev
indbudt. Men endnu engang måtte man finde en anden dato, idet det viste sig umuligt at finde
plads til en frimærkeudstilling i Horsens.
Klubbens første store udstilling blev afholdt den 8-9. februar 1947 i forsamlingsbygningens store
sal. Formanden murermester H. Palner udtalte tilfredshed med arrangementet selvom, som han
sagde, gæsterne frøs med anstand i en uopvarmet sal. Indtægter kr.922.37, udgifter kr. 705 45,
hvilket giver et overskud på kr. 216.92.
Klubben fortsatte medlemsmøderne i tiden fremover, men det blev sværere at få økonomien til at
hænge sammen med vigende medlemstilslutning, især blev det en økonomisk belastning, at
klubben havde tilsluttet sig den nyoprettede Danmarks Frimærkeunion, der var en
paraplyorganisation for danske frimærkeklubber, hvortil der skulle betales et årligt kontingent.
Klubben blev likvideret med virkning fra den 30. november 1949 efter at have eksisteret i godt 7 år
Der var aldrig på noget tidspunkt i klubbens historie over 50 medlemmer
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