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VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fremtidens tog 
 

En fantasi – eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. 

Her er der jo skinner, landskab og meget andet der skal bygges. 

 

 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://ing.dk/sites/ing/files/styles/w1120_media_right/public/images/30701.jpg?itok%3DzPE35D1H&imgrefurl=http://ing.dk/artikel/tog-og-fly-smelter-sammen-i-fremtidens-europa-91894&h=133&w=300&tbnid=7zO5gpFNNZfzaM:&zoom=1&docid=25nYOFhdvPnmBM&ei=xCsmVaqjLcilsgH68IAo&tbm=isch&ved=0CC8QMygNMA0
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.mjk-h0.dk/evp_site/fotografierfravirkelighedenskalvehavebane/1 KB damptog    8.0.jpg&imgrefurl=http://evp.dk/index.php?page%3Dkalvehavebanen&h=256&w=473&tbnid=CroZsHfGCbhsdM:&zoom=1&docid=lr9yrr76mfPCGM&ei=Sy0mVeLbGIH2sAGNy4L4Dw&tbm=isch&ved=0CEoQMygcMBw


 

2 
Indlæg til næste klubblad indsendes senest i uge 25 til redaktøren: Per S. Kristensen mail: psk@live.dk 

Kære medlemmer i VMJK 

Så blev generalforsamling overstået, med den spænding der nu må være. 

Jeg tage så en 2 årig periode mere som formand for VMJK, og vil se at leve op 

til denne post. 

Noget at det, der på generalforsamling blev bestemt og noget drøftet var 

blandt andet en køb/salg/bytte aften, som skulle være den sidste onsdag i 

måneden. Der var flere der havde noget med den første gang og der var en 

livlig handel. 

En anden ting var opbygning af moduler som kan bruges til udstilling men også 

som tilkobling til VMJK’s nuværende udstillingsanlæg. 

Her er det blevet besluttet at der komme en plan inden 1. juli 2015.  

VMJK er godt i gang med denne planlægning og det er et utroligt spændende 

arbejde at komme i gang med. 

Lørdag den 9. maj tager VMJK til åbent hus arrangement på Brunshåb 

papfabrik og medbringer vores nuværende udstillingsanlæg. 

Aftalen er lavet med Svend Hein 

Her skal bruges 6 mand, så giv lige besked hvordan du ønsker at deltage. 

Opgave: flytte anlægget frem og tilbage, vi mødes klokken 9 i klublokalet. 

At bemande anlægget og får set den gamle papir fabrik. En spændene fabrik at 

få rundvisning i. Og så tage vi udstillingsanlægget med hjem klokken 16. 

Der arbejdes også lige nu med træer, bænke og andet materiale til klubbens 

anlæg. Fantastisk små detaljer, dels som egen produktion og dels fra Witzel. 

Der er også nedsat et kvalitets udvalg, der skal sikre en standart på der 

bygges og laves i klubben.  

Dette udvalg består at Søren Helmer Hansen og Peder Eg Pedersen. 

Der er blevet ryddet op på VMJK’s ECos. Det betyder at der er mange tog der 

er slettet, måske også dit. Så kom med det/de tog du forventer med at ville 

køre med i klubben og din MS1. Så vil det blive sådan, at du kan komme med 

dit tog, sætte det på skinnen, sætte din MS1 til og du er kørende. 

VMJK er gerne behjælpelig med programmering af adresse, således det passer 

med klubbens Ecos og gerne med den adresse du måtte ønske. 

Formand 

Per S. Kristensen 
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11-03-2015 
 
 

 
Referat fra generalforsamlingen onsdag den 11. marts kl. 19. 

 i klubbens lokale 

 
 
1. Valg af dirigent. 

a. Steffen Hvidt blev valgt som diregent 
 
2. Formandens beretning. 

 

  Beretning for 2014 

Jeg takke alle dem der er mødt til VMJK’s generalforsamling. 

2014 har vært et år med forskellige udfordringer på mange områder i klubben.  

Men der skal jo også helst være udfordring så er det jo lidt mere spændende at 

være i klubben. 

Klubben fik maling til gulve, 2 komponent og vores kaffe stue, trappen og 

noget af gulvet i kælderen blev malet. Denne maling skal gerne kunne holde 

bedre end den tidligere maling.  

I kaffe stuen blev også vægge malet så den i dag står anderledes lys. 

Udstillings anlægget har været i Plantorama i 3 mdr. VMJK fik lov at opbygge 

et sne landskab omkring klubbens udstillingsanlæg med alt hvad Plantorama 

havde af juleting. En spændene aften at opbygge dette snelandskab. 

14 dage inde i denne udstilling var anlægget med i Bjerringbro på messe. 

Efterfølgende blev udstillingen i Plantorama opbygget igen og med nye ideer. 

Udstilling i Plantorama var en større opgave, nok også større end vi havde 

forventet.  

Så stor tak til de medlemmer der troligt passede anlægget og ligeså til de 

medlemmer der sørgede for at anlægget kom til Bjerringbro. 

I Plantorama var der stor interesse for VMJK og der blev delt over 500 folder 

ud. 

Nogle få var på besøg i klubben men ingen indmeldelse 

VMJK  har fået nogle kasser med gammelt tog som følge af udstillingen i 

Plantorama 

På det store anlæg bygges der mange detaljer som tager tid og nogle steder er 

der ikke sket så meget. Men det kommer der til at ske igen. Tovholdere på 

forskellige steder har været lidt underdrejet på grund af sygdom. 
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Klubbens køre aften efter at uret er droppet, ser ud til at fungerer godt. Der 

køres med AC og DC. Anlægget køre fint dog med lidt udfordring i skiftespor.  

Når der køres på AC og DC opstår der tit nogle episoder hvor der ser ud til at 

togene vil køre sammen. Men det gør de jo ikke.  

Der har været nogle gæster i klubben i løbet af året, som har fået historien om 

klubben og set det store anlæg køre. Gæsterne lægger hver en 20 i kaffe 

kassen.  

Klubben aftner, køre aftner, bygge aftner og teknik aftner fungere fint og der 

er aktivitet på disse aftner. 

Nogle aftner går der mere socialt i en aften, men det skal der også være plads 

til. 

Jeg vil sige bestyrelse tak for det gode samarbejde vi har haft i løbet af året. 

Der har ikke været så mange bestyrelsesmøder, men en del små møder hvor 

aktuelt opgaver er diskuteret og løst. 

3. Kassererens beretning, fremlæggelse af regnskab og næste års budget. 

a. Regnskabet blev fremlagt med et overskud på kr. 949,- mod 
budgetteret underskud på kr. 2.400,- 

b. Regnskab godkendt 

c. Budget blev fremlagt med forventet underskud på kr. 800,-  

d. Budget godkendt med nuværende kontingent set ud fra det antal 

medlemmer som klubben på nuværende tidspunkt har. 
 

4. Næste års budget og fastlæggelse af kontingent 

a. Budget godkendt under punkt 3 ligeså kontingent. 
 
5. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor. 
 

Formand 
 
På valgfor 2 år.:     Per Skovgaard Kristensen - genvalgt 
 

Bestyrelsen 
 

På valg for 2 år.:    Peder Eg Pedersen - Genvalgt 
På valg for 2 år.:    Finn Skov Pedersen -Genvalgt 
 

Første suppleant 
På valg for 1 år.:    Gert Rueholm Kristensen - Nyvalgt 
 

Anden suppleant 
På valg for 1 år.:    Finn Nielsen – Genvalgt men som 2. suppleant 
 

Revisor 
På valg for 1 år.:    Steffen Hvidt - Genvalgt 
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Revisor suppleant 
På valg for 1 år.:    Kurt Helstrup Jensen - nyvalgt 

 
 
6. Indkomne forslag. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 
formanden i hænde senest med 14 dages varsel. 
 
Et forslag modtaget: 
 
Til at lave ny togbane i kaffestuen og bibeholde den gamle, så dem der 
gerne vil køre med tog, i stedet for at lave noget. Ligeledes hvis der er 
unge medlemmer, så kan de køre. 
Togbanen laves i moduler. 
 
Efter en lang og bred diskussion, blev konklusionen følgende: 
 
Bestyrelsen fremlægger et gennem arbejdet forslag inden den 30. juni 2015. 
Forslaget skal indeholde: 
 

 Oplæg til bygning af moduler som kan bruges til udstilling. 
 Disse moduler bør også kunne tilsluttes til det nuværende 

udstillingsanlæg.   
 Der tages hensyn til hvilke resurser som er i klubben og til den økonomi 

der skal til. 
 Modulerne skal kunne opstilles i samme lokale som klubbens 

nuværende udstillingsanlæg. 
 
 

 
7. Eventuelt. 

 
Flere punkter kom op: 

 Fugt problemer ved det store anlæg og for høj luftfugtighed i lokalet hvor det store 
anlæg er. Måske forsøg med hydrometer i lokalet 

 Skinner ruster? Hvor kommer vandet fra! 
 Anlæg køre ikke ordentlig. 
 Sælge/bytte/købe dag – kunne være den sidste onsdag i hver måned, sammen 

med teknik aften. 
 En ”bedre” tone blandt medlemmer. 
 At der arbejdes i små grupper, således at medlemmer ”lære” mere af hinanden. 

 
 
Referat ved generalforsamlingen 2015 
Per S. Kristensen 
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Bro konstruktion i 

træ. Kunne måske 

bygges af 

tændstikker til vores 
anlæg 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Gad vide om vi har plads stil en 

bro af denne størrelse. Hvad 

kunne en sådan bro bygges af 

til vores anlæg 

 

 

 

Billede fra den virkelige verden. Bumler 

der her lige så meget, som der gør med 

nogle tog på vores anlæg. 

 

 

 

 

Kunne vi også finde på at lægge skinner 

uden tilstrækkelig understøttelse! Gad vide 

hvordan det må være at køre over med et 

rigtig tog her på denne strækning? 
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