Velkommen til sæson 2021-22.
Så er vi klar til den første mødeaften i sæson 2021-22, onsdag den 8.september 2021 kl.
19.00, i vores mødelokale på Produktionsskolen Nørremarken, Nørremarksvej 17, 8800
Viborg.
Bestyrelsen håber, at I har nydt sommeren og samtidig har fået tid til at få gennemgået
jeres samlinger, så I kan få jeres samlinger suppleret i den nye sæson og evt. tage fat på
et nyt samleområde samt få byttet jer til nyt materiale.
COVID -19 er heldigvis stærkt på retur og vi kan derfor afholde vores første mødeaften
uden de sædvanlige restriktioner. Det er vores håb, at vi kan afvikle sæson 2021-22 uden
restriktioner. Men skulle COVID -19 situationen mod forventning ændre sig, kan vi blive
nødsaget til at genindføre nogle restriktioner. Bestyrelsen følger derfor fortsat løbende
udviklingen og I vil blive orienteret, hvis der sker ændringer
Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsat stiller sprit frem til afspritning af hænder og ellers
tager de nødvendige hensyn til hinanden.
Vi har i bestyrelsen ligeledes besluttet, at vi igen serverer kaffe og franskbrød med pålæg
på vores mødeaftener.
Vores kasserer, Jens Christensen, har fremsendt en kuvert til alle med
kontingentopkrævning og årsprogrammet. For god ordens skyld vedlægger jeg
årsprogrammet som en selvstændig fil.
Husk at betale kontingentet inden den 15. september for at få stemmeret til
generalforsamlingen den 20.oktober 2021.
I skrivende stund er vi 59 medlemmer.
Som I har bemærket så starter vi den 8. september med en auktion på 40 lot, da vi ligger
inde med meget materiale, dels på grund af de mange aflysninger af vores mødeaftener i
den afsluttede sæson 2020-21, dels som følge af, at bestyrelsen i løbet af perioden har
foretaget nye indkøb.
Auktionslisten for vores auktion den 8. september 2021 er vedlagt.

Bedste hilsen samt på gensyn den 8.september kl. 19.00 på Produktionsskolen
Nørremarken
Frank Hollerup Mikkelsen

