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Lige som KFUM-bevægelsen er international udtrykker Y’s Men International, at det er vi også. For at vi kan 
fortsætte med at dække os ind under betegnelsen INTERNATIONAL, er det nødvendigt, at vi i fællesskab gør 
en indsats for at deltage i internationale arrangementer og ved at sende Y's Men ud, så de kan hente 
inspiration dér og komme hjem og videregive deres inspiration. 

At rejse koster penge, mange penge, og der er ikke ret mange i Y's Men, der ud over at investere tiden også 
selv har råd til at investere i forekommende rejser. Broderskabsfondet, som over hele verden bliver kaldt BF, 
har til formål at muliggøre disse rejser helt eller delvis. Formålet løses gennem indsamling af brugte frimærker, 
samt ”bødepenge”.  

Et BF-legat er en investering i fremtidens Y's Men’s bevægelse og skal virke inspirerende, igangsættende og 
forpligtende for den, som modtager et legat. I årenes løb har et stort antal danske Y's Men fået tildelt et 
sådant legat. At få tildelt et BF-legat indebærer visse forpligtelser 

1. Modtageren rejser til den bevilgede destination for at opleve klublivet blandt Y’s Men på det sted og 
for at udveksle Y’s dom med disse mennesker 

2. Tildelingen af BF-legatet medfører også den forpligtelse, at vedkommende efter hjemkomsten skal 
aflægge en rapport over for regionsledelsen 

3. Tillige skal legatmodtageren i ønsket omfang stå til rådighed i region, distrikter og klubber i hele 
regionen for at berette om sine oplevelser i det fremmede. 

4. Ansøgningsskema om BF-rejse rekvireres hos Regionslederen 
 

Arbejdet i klubbens BF-udvalg er vigtigt. Udvalgets opgave er at stå for indsamling af brugte frimærker, 
julemærker og receptkuverter i klubben. 

1. Ved alle klubbens møder medbringer medlemmerne så mange frimærker, som den enkelte har samlet 
siden sidst. I nogle klubber har man den regel, at har man ingen frimærker med, må man bøde med 
kontanter efter klubbens norm. eventuelt 5-10 kroner 

2. Udvalget søger at alliere sig med forskellige virksomheder og organisationer, som modtager mange 
frimærkebreve.  

 

Det daglige arbejde ved BF-udvalgets møder er mangesidigt.  

1. Ved alle klubmøderne indsamles medlemmernes medbragte frimærker, kort eller kontante penge 
2. Ved udvalgsmøder bliver de indsamlede frimærker klippet så perfekt som muligt og sorteret efter 

kategori og værdi 
3. De klippede og sorterede mærker opdeles efter art og kategori i passende portioner. 
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Møderne i BF-udvalget: Ud over at klippe og sortere frimærker er der rige muligheder for et godt samvær. 
Derfor er BF-udvalget det ideelle udvalg til "indføring" af nye medlemmer og klubgæster i klubbens liv og hele 
fællesskab. BF-udvalget er et udvalg, hvori der udmærket kan være cirkulation, men ikke ”gennemtræk”. 

Undertiden kan der være opsamlet så mange frimærker, at det kan virke uoverkommeligt for udvalget at 
komme igennem mængden. Da vil det være praktisk, om klubbens medlemmer inviteres til et fælles 
klippemøde en hel aften.  

Opstår der tvivlsspørgsmål angående BF, så kontakt distriktets BF-assistent eller den regionale tjenesteleder 
for BF. Hvis de ikke kan svare med det samme, kan de skaffe et svar. 

Det er også vigtigt, at frimærkerne afleveres kontinuerligt til distriktets BF-assistent. Indkomne penge 
indsættes direkte til regionens skatmester (Danske Bank: Reg.nr. 9570 kontonr. 11803989).  
Husk tydeligt navn på afsenderklub! 

 

Klipning 

Alle defekte mærker sorteres fra. Mærker, der mangler takker, duer ikke. Kun det papir, som frimærket er 
påklistret, må følge med. Mærkerne klippes, så der er ½ - 1 cm kant udenom. Husk: Vi får betaling efter vægt. 

1. Når udvalget modtager kuverter og kort til viderebehandling, bør man spørge giveren, om 
kuverter/kort må viderebringes, for så vidt det skønnes at have interesse for samlere. 

2. Kuverter og kort fra Færøerne, Island, Grønland og Ålandsøerne skal ikke klippes.  
3. Frimærker, der ikke er stemplede, men overstregede af postvæsenet, skal ikke kasseres, for dem er 

der også samlere til. 
4. Kuverter med særstempler, der har tilknytning til frimærkets motiv, bør ikke ødelægges ved 

klipning. 
5. På regionens hjemmeside under fonde BF kan man udskrive en udførlig vejledning vedr. klipning og 

sortering. 
 

Sortering skal ske efter følgende anvisning: 

1. Store danske billedmærker, og (insekter 2003 + Lille Havfrue) 
2. Små danske mærker. Der er tre typer: Bølgelinie - Margrethe - 3 løver  
3. Færøerne, Island, Grønland og Ålandsøerne. Undlad at klippe disse, hvis kuverten er hel og pæn og 

med pænt stempel. 
4. Norden (Norge, Sverige, Finland,) 
5. Julemærker, de officielle danske samt danske by julemærker 
6. Alle andre mærker: Advent, påske, pinse, Blå Kors, Verdensnaturfonden osv. 
7. Vaskede mærker sorteres fra og afleveres hver for sig. 
8. Øvrige udenlandske mærker. 
9. Hele ark af diverse mærkater. 
10. F.D.C. kuverter, særstempler, helsager før 1950 / postkort. 
11. Receptkuverter. 

 

Mærkerne vejes og lægges i poser, der mærkes med vægt og klubnavn. 

 

 



Aflevering 

1. Poserne med de færdigbehandlede frimærker lægges i papkasser. Øverst i pakken lægges en 
udfyldt skrivelse, som fås hos distriktets BF-assistent. På skrivelsen anføres klubbens navn, pakkens 
indhold i antal eller vægt.  

2. Pakker med frimærker afleveres/sendes til distriktets BF-assistent, idet dækning af eventuelle 
udgifter ved forsendelse tages af kontantkassen for BF. 

3. Brug så vidt mulig kurerpost. 
4. Ved afslutning af frimærkeåret vedlægges postvæsenets kvittering eller kopi af fragtbrev, hvorefter 

klubben får disse beløb tilskrevet på resultatopgørelsen. 
5. Aflever det indsamlede senest 01. marts.  
6. Kontante penge sendes direkte til Regionsskatmesteren pr. giro / netbank - Danske Bank: Reg.nr. 

9570 kontonr. 11803989 
 

Pointgivning. 

1 kg store danske mærker giver........................   4000 point 
1 kg små danske mærker giver  ........................   2000 point  
1 kg udenlandske mærker (ikke England) .........   2000 point 
1 kr. kontant giver  ............................................     100 point 
1 kg julemærker / By julemærker. ....................   2000 point 
Hele ark Julemærker / By julemærker ..............       10 point 
Hele ark mærkater pr ark ..................................       10 point 
1 helsag fra Grønland / Færøerne / Åland ........     pålydende  
1 helsag fra Island .............................................       - 60 % 
1 receptkuvert ...................................................       10 point 
Vaskede mærker (Store og Små Danmark) .......                   1 point pr. stk. 
Vaskede mærker (Alle andre Lande) ................                  ½ point pr. stk.   
Helsager fra Danmark med fortrykt frimærke ..                  point 
 

For at få award, der giver klubmedlemmer ret til at søge et legat, kræves ydelser på 5 SFR-pr klubmedlem i 
klubåret. Det svarer til ca. 2500 - 3000 point. 

BF-assistentens opgave er at kontrollere de indkomne varers sortering og mængder og at kontrollere, om de 
enkelte poser og pakker er forsynet med oplysninger om afsender, type, antal/vægt. Herefter videresender BF 
assistenten mærkerne til RSD, idet han får udlagte beløb godtgjort. 

BF-assistenterne bør besøge distriktets klubber sammen med distriktsguvernøren på dennes første 
besøgsrunde. Ved denne lejlighed giver BF-assistenten. sin inspiration videre til den enkelte klub 

Konklusion: Opgaven er at fremskaffe så god en salgsvare som muligt og medvirke til, at der skaffes 
økonomiske midler til BF-fondet. Den regionale tjenesteleder, RSD for BF, har til opgave at få solgt de 
indkomne varer til så god en pris som muligt. 

Frimærker der er klippet, så de kun sidder på et lag papir og er klippet ½ - 1 cm fra mærket giver en højere 
salgspris. Derfor vil mærker der er klippet på denne måde give en ekstra bonus på 10 %. 

Denne vurdering foretages udelukkende af RSD og for hver pose for sig, ligesom tilskrivningen foretages af 
RSD.  



Sidste dag for aflevering til BF Assistenten Den.  1. marts 2019 
Senest samme dato sendes kontanter til Regionsskatmesteren 
 

Det er ret mange penge, der kommer ind ved frimærkesalg og kontanter. Er man opmærksom på vigtigheden 
af formålet med denne indsamling, der kun koster så lidt ulejlighed for den enkelte til hvert klubmøde, så kan 
der her virkelig tales om, at mange bække små gør en stor å. Derfor gør en indsats for BF 

Her er en oversigt over de seneste års resultater, hvoraf det fremgår hvor mange penge BF har haft at gøre 
godt med for region Danmark. 

Årsresultat: 

 År Kontant Frimærker I alt. point afsendt Kr. 
 90/91 34.386 4.945.199 6.327.663 115.400 
 91/92 36.740 4.889.575 6.359.213 119.000 
 92/93 33.056 5.228.953 6.551.219 115.000 
 93/94 34.333 4.363.586 5.738.562 124.000 
 94/95 32.803 4.951.816 6.264.594 124.500 
 95/96 35.278 5.273.918 6.685.066 129.500 
 96/97 36.255 5.694.784 7.085.004 114.000 
 97/98 50.852 5.808.997 7.849.269 116.400 
 98/99 32.638 5.236.972 6.637.018 123.300 
 99/00 39.750 7.430.783 9.018.983 135.100 
 00/01 49.440 6.242.730 8.220.330 142.000 
 01/02 48.570 6.536.778 8.479.624 144.000 
 02/03 34.675 3.533.000 5.074.936 134.000 
 03/04 48.053 3.901.326 6.015.691 180.084 
 04/05 32.802 5.075.037 6.468.325 127.260 
 05/06 46.060 6.298.891 8.352.531 133.420 
 06/07 55.932 5.870.048 9.823.526 169.018 
 07/08 68.349 8.495.218                      11.502.574 199.374 
 08/09 69.150                      10.924.979                     13.967.579 201.434 
 09/10 70.387 9.118.980                     12.216.008 212.983 
 10/11 52.824 6.118.891                     10.694.593 186.824 
 11/12 52.530 6.095.300                     11.427.796 206.560 
 12/13 60.510 6.051.000                     21.669.166 217.023 
 13/14 66.139 6.613.900                     18.834.285 194.919 
 14/15 59.991   164.024 
 15/16 63.369   160.780 
 16/17 60.022   155.935 
 17/18 68.353   147.671 
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