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P&T har deeværi'e måttet konstatere, at derblandt frt-
mær'kesamLere og frim,erkeharrdlere clrkulerer/handles
et stadtgt stlgende arrtal postale bl-ani<etter eksempel-
vl"s edresseli<:rrt.

fieneraidj-rektoratet skal i den anle,ining henlece op-
n:ærksomhetlen på, at sådarrrre hlanketter er F&Trs eJen-
dom, og at dlsse udel-ukkencle på uretrr,æ.sslg '*ris kan
'1,,r8+re kcmmet ud af F&f ts varetregt.
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rlen 7, mej 1?g5 Cr,nf+et .eafisn r*arl lrarr-, '{
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Pr-xT har på mø,:le
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tægt, vr1
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sf der:mæ drøftelse samt under henslrn tl.!.
trl s.nk e tt *-t r ek -s empel v i -e a d re s sek crt a f s tc-f nrp-

deri 1 , aprll 1981 fcrtgp-t er L p&T t s vErB*
h1'tning og handel med postale hlanket*r,or
er'ter n-tevnte rlato l.!r-ke kunne a}:eepteres.

såfrernt cer riod fcrr.ent.nir:g konsta+ueres, at postaie
i:iani..ett.e,r.tf.st,enrplet ef1;er 1. april l::lg1 iianCic. ci-
1er t/ties vil dl-sse b'! l'"re besiaglalit ved pclltiers
hjæ1p.
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Herr Toke Nørby
Vinrosevej 8
Postbox 36
85/+1 Skødst rup

7 .5. 1985

Køre Toke !

I fortsættelse af min korte telefonopringning dags
ari.iliel f ra P & T karr jeg opiyse ai Lis tsirkecial har
t i I dig.

Jeg har set udkastet og efter aftale med Lis skal 3.
idet teksten skal være

dato vedrørende
s t-'rrci i t'rr r t,k s l

afsnit rettes,

" P & T har på et møde den 7. maj 1985
tanter for Danmarks Filatelist Forbund
forening."

forelagt sagen for repræsen-
og Danmarks Frinrerkehandler-

Efter indlægget fra P & T skal der skrives:

På det i ovenstående notat nævnte møde, blev
foreningen som fra Forbundet henstillet at
1 ig med meddel el sesdagen, d.v. s. maj 1985.

Under hensyn til at P & T. som anført i notatet, mente at alt mate-
riale efter 1. ap11l 1981 var i P & T' s varetægt ønskede p & Tdatoen 1. apri 1 1981 fastholdt.

det f ra såvel Handl er-
skæringsdagen bl ev sat

Da jeg er bortrejst hele onsdag og er svær
tid, bedes du kontakte Kurt Jensen hvis der

Kopi af dette er sendt til Lis Birkedal og

at fange i den kommende
er spørgsmå1.

Kurt Jensen

Med venl ig hi l sen
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