
    TUSE Nov. 2016 

Referat af medlemsmøde onsdag den 9. november 2016. 

 

Mødt var 17 medlemmer. 

 

Asger fortalte om Samlermødet med Skandia i sept. md. Vi har endnu ikke modtaget Skandias betaling for 

annonceringen. Der var i alt 7 udstillere og 6 besøgende. Et spørgsmål om møder med Skandia skulle være 

sammen med samlermessen? 

 

Frederiksborg centret havde samlemesse i uge 42 og kræmmermarked i uge 43. Vi vil drøfte dette med 

centret. Der var flest besøgende til samlermessen lørdag i uge 42. 

 

På mødet blev udstillingen i Marts 2017 drøftet. Der kom forslag om at vi gør opmærksom på at det er 

samlermesse og at man kan gøre gode køb. Vi blev enige om at man gerne må sælge af sine dubletter og 

andre ting som man har fået fat i.  

Vi forventer at få flagalleen op på langs med vejen til hallen. Forslag om at vi får fat i nogle beachflag som 

kan stå ved indkørsel til Svebølle. 

Forslag om at fortælle om messen på Facebook under ”Jeg samler på”. Forslag om at kontakte Hillerød for 

at høre om nogle af samlerne derfra ønsker at udstille i Svebølle. Forslag om at få Bramming udstillingen til 

at udstille, forslag om Jens fra TV Kalundborg kommer og ser messen. Derudover kontakt til Radio og tv. 

Forslag om optagelse i TV guiden, og aktivitets guiden. Forslag om Dinesen som vurderer ting. Forslag om 

Brugsen i Svebølle vil lave noget. Forslag om at Tina Lykke vil tage samtaler med udstillere. 

Derudover efterlyses flere forslag. 

Der mangler 14 gaver til Tombolaen og Sonja vil gerne modtage donationer på mødet i Januar, hvor også 

tilrettelægningen af messen vil blive drøftet. 

 

Der vil være en samlerudstilling på Koldinghus næste år, hvor Kirsten er inviteret til at deltage sammen med 

Prins Henrik.  

 

Anders og Asger har deltaget i Bogmessen i Bella Centret i dagene 12. og 13. november. De var der som 

forfattere tilknyttet fællesskabet NewPub. Der har været ca. 35.000 besøgende. 

 

På medlemsmødet blev der spurgt til en der kan komme og fortælle om forsikring af samlinger. 

Andre forslag til nogen som kan komme til medlemsmøder. 

 

     P.B.V 

     Leif 

 


