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VMJK ønsker alle et godt nyt år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder fra Silkeborg Kjellerup Rødkærsbro bane (1912 – 1968)  

Bogen om denne bane udkom i efteråret 
2019 

 
 

Håber alle har fået gode julegaver  
(til jeres modeltog, her spor Z) 
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Så er julen over og vi har vel fået mange gode julegaver, specielt med modeltog eller tilbehør. 

VMJK har haft nogle ud af huset opgaver i 4 kvartal i 2019, Plantorama og Sct. Kjeldsgården 

Bliver beskrevet på hver deres side. 

Der er blevet indkøbt en ny gearingssav og den lånte er leveret tilbage. 

VMJK har døjet med vand i kælderen. 

Her er det øverste at skakten været gravet fri og er blevet asfalteret og der er lagt tagpap på. 

Det har kunnet holde vandet ude. Skakterne i væggen er nu tørre og forventningerne til de 2 

huler i loftet var, om disse også var tørre. Det var de i begyndelsen, men efter lang tids regn, 

har gjort jorden meget våd og nu er der konstateret, at der kommer vand ind genne soklen i 

den skakt, der har forbindelse med huller i loftet. Der arbejdes lige nu med, hvordan dette 

løses, det vil sige at denne opgave ligger hos udlejer, Viborg kommune. 

VMJK har haft 2 besøg i 4. kvartal 2019 

4 pensioneret fra Viborg kommune, som var der i 1 times tid. 

Så har der været 13 beboer fra Kærbo i Ranum. Der var 2 medhjælpere med.  

Disse beboere fik en, efter min vurdering, en fantastisk oplevelse ved besøget.  Først lidt 

orientering, så en rundvisning, hvor der blev kørt med en MZ med lyd på udstillingsanlægget og 

på det store anlæg blev der kørt med 3 tog, 2 på 3 skinne og et på 2 skinne. 

Derefter spiste de deres medbragte madpakker i vores kaffestue. 

Nogle af disse beboere havde også været en tur i Hamburg og set Miniature Wunderland. 

Julefrokosten blev gennemført med 10 medlemmer. Der var indkøbt en juleanretning i Bilka og 

der var sponseret øl og vin, så dette arrangement kunne kun give overskud. 

På modulerne er der fin aktivitet. Her arbejdes med et hjørne modul og modulet med remissen. 

Bjerringbro banegård med bremsemodulerne, dette driller lidt, men mon ikke dette løses i 2020 

og gerne i 1. kvartal.  

Der er blevet arbejdet med huse til modulerne også. Disse er også patineret og vil blive 

monteret med lys. Bjerringbro banegård står og venter på at komme på plads. Denne har stået 

i vinduskarmen og fået sol. Det har betydet at de vægge der har fået sol har mistet deres røde 

farve.  Så måske skal der nye vægge på, så de igen bliver røde. 

PÅ det store anlæg er påbegyndt montering af ledninger til alle sporskiftet på fantasiområdet. 

Der kan sagtes køres på fantasiområdet. 

Med hensyn til kørsel. VMJK bør nok bakke op omkring køreaften den 1. onsdag i måneden. 

Der har været lidt problemer med den ECos der styre det store anlæg. Umiddelbart ser det ud 

til at dette er løst. Så der kan kun opfordres til de af vore medlemmer, hvis lokomotiver denne 

ECos ikke kunne læse, at komme igen og så må vi prøve igen. 

Så har VMJK fået et nyt medlem Arne K. Frandsen. Han er faldet godt ind, og har været med til 

at renoveret noget materiale til Plantorama. 

Da vores kasserer Peder Eg Pedersen desværre har valgt at forlade os, indkaldes der til 

generalforsamling den 12. februar, da der hurtigst skal vælges en ny kasserer. 

Med venlig hilsen  

Per 
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VMJK har fået en spændende opgave i efteråret 2019 

På en forespørgsel fra Sct. Kjeldsgården om at bygge er retro model anlæg til plejehjemmet. 

Der var en del drøftelse hvis resultat blev et anlæg på 150 cm i bredden og 235 cm i længden. 

Der skulle være 2 spor, hvor de 2 tog kørte uafhængig af hinanden og kunne styres med en 

trykknap og manuel, når skuffen med de 2 strømforsyninger blev låst op. 

VMJK har fået sponseret stort set alt til spor og strømforsyninger.  

Pladen skal til slut forsynes med plexiglas rundt i kanten og muligvis skal noget derudover 

dækkes med plexiglas. 

Dette for at beboerne ikke skal kunne komme til 

selve anlægget.  

Her skal lige nævnes at Sct. Kjeldsgården er demens 

plejehjem. 

VMJK har 2 lokomotiver, MY 1106 og DB 24058 og en 

del vogne og huse, dette er også sponseret.   

Anlægget står i vores gang og skinner er stort set på plads og skruet fast på pladen. De skinner 

der bruges er M-skinne fra Märklin 

Så næste opgave er strøm til skinner og så venter landskabet.   

Hvordan dette skal bygges, diskuteres livligt, men medium januar er landskabsbyggeren i gang. 

Bordet som plader er på er, et gammelt hæve sænke bord, hvor der er monteret hjul. Pladen 

kan vippes 90 grader. Dette giver den udfordring at alt skal skrues/limes fast og at bordet skal 

kunne vippes langsomt. 

Hvorfor nu denne ekstra opgave/udfordring til VMJK. Der kommer en betaling som vil fremgå af 

regnskabet for 2020. 

Stor tak til Jens Anton som har været med i forhandlingerne med Sct. Kjeldsgården. 

Der er mangler biler, mennesker og dyr. VMJK har noget, men modtager gerne mere. Her 

kunne tænkes, at der blev tilbudt noget til dette anlæg og ikke andet og først når dette skal 

bruges. 
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På VMJK’s klubaftner m.m. 

Her arbejdes der med huse til modulerne og der er ved at være flere huse klar. 

Der er arbejdet meget med remissen. Denne er patineret og 

porte er monteret med styring og der er lavet en fin tavle til 

styring at port åbning og lukning. Disse åbnes langsom og 

lukkes ligeså. Der er også monteret lys i remissen.   

Til remissen er indkøbt forskellige effekter, blandt andet et 

arbejdshold der svejser – lys effekt. 

Den ene vende sløjfe. Her er landskabs 

byggeriet rigtig godt i gang. Der ser 

spændende og flot ud. Der vil blive 

monteret lys i tunnelindkøring i begge 

sider. Der ud over vi der være en del 

skov med forskellige effekter og events 

i. Der er en heste trukken vogn der skal 

motiveres. Det vil sige, at på vognen, 

skal der være tømmer på. Det betyder at denne vogn skal bygges lidt om.   

På et af modulerne er der sået græs som er 

kommet godt op, vandet løber i bækken. 

Strømmen i dette vandløb vil en vandmølle 

kunne udnytte. Så en vandmølle er under 

opførsel.   

Så arbejdes der stadig på Bjerringbro banegård 

med hensyn til strømmen.  Bjerringbro banegård 

bliver monteret med 2 bremse spor. Disse kommer formentlig kun til at virke på 3 skinne drift. Så er der er 

programmeringsspor.  Dette komme til ar virke på både 3 og 2 skinne drift. 

Under Bjerringbro banegård vil strømforsyningen blive monteret. Det vil sige at der vil være en ECos der skal 

styre alt det digitale og strømforsyninger til det skal have ac eller dc strøm. ECos giver DCC strøm som er til 

køre strøm. Selvfølgelig vil der også være 230 volt. 

Bjerringbro banegård er, som jeg ikke vidste, er 

bygget i røde og grå sten, Så det materiale der er 

brugt, tåler ikke så godt direkte sollys.   

Lys til huse vil være DC strøm og der vil være diode 

lys i de fleste huse.  

Det store anlæg. Her sker der ikke så meget, da dette hold har fuld koncentration omkring anlægget til Sct. 

Kjeldsgården.  Det er mandags holdet, men der arbejdes også om onsdagen på Sct. Kjeldsgården. 

Det skal siges omkring det store anlæg. Dette anlæg er lige blevet prøvekørt og det er både 3 skinne og 2 

skinne. Der var lidt rengøring men ikke meget. 

Her er også mange ting der kan arbejdes med og for at nævne noget så er der strøm, landskab og ballast 

udlægning. 

 

Der er også en station som VMJK har købt og som står i klubben halvfærdig. Denne skal bygges færdig og 
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måske er der et medlem der kunne tænke sig denne opgave. VMJK har også fået en hjemmebygget model at 

en bygning af Mønsted kalk gruppe. Fin bygning som også skal være på det store anlæg på fantasiområdet.  

 

Udstillingsanlægget. Dette kan der køres på. Her er der nogle reparations opgave der venter.  Der er dog lige 

nu andre opgaver der har en højre prioritet i øjeblikket.  

 

Af det som er sponseret i VMJK i efteråret. Her er huse, en masse DC skinne og nogle ældre DC støm 

forsyninger og en masse andet. Dette står i kaffestuen, men bliver pakket ned i kasser og gemt indtil videre. 

Det vil nok komme til at betyde at disse kasser vil komme til at samle støv. 

De mange huse der er sponseret. Disse kunne godt tænke sig at der kom en ”håndværker” forbi. Det de 

mange huse mangler er også med i sponsor pakken. Så med noget snilde kan der bliver mange fine huse. 

Så kan altid diskuteres størrelse, epoke, dansk, men mon ikke mange af os har eller har haft en af disse 

modeller stående på vore anlæg. 

Vognene. De er ikke specielt danske. Disse vil også kunne komme til at kunne køre godt igen. Disse skal lige 

forbi remissen og serviceres. 

 

Plantorama 

Nu er udstillingen i Plantorama fjernet. Den udstilling der har været i Plantorama og som er brugt i 3 år er 

kasseret.  

De huse og andet der ikke er ændret på og virket er pakket ned. Står på en palle som gemmes i Plantorama. 

De huse m.m. som vi har arbejdet med, hvor der er loddet ledninger på og de huse m.m. der er i stykker. 

Hvad der sker med disse vides ikke. 

Meget at det der blev pakket ned, er ikke i sortiment mere. Der vides på nuværende tidspunkt heller ikke 

hvad, sortimentet for 2020 vil indeholde, dog at meget af det der er brugt ikke er i sortiment mere. 

Udstillingen som på nuværende tidspunkt 

står som forbillede for Plantorama i Viborg er 

noget lig udstillingen i Ålborg.  

Her er der rindende vand. Dette har der 

tidligere også været i Viborg.  

Nu må vi håber at VMJK i 2020 får en ny 

kontrakt med Plantorama i Viborg. 

Skal have kontakt i foråret 2020 
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Generalforsamling for VMJK 

Onsdag den 12. februar kl. 19,00 i VMJK’s lokaler 

 

Generalforsamling ifølge vedtægt § 4 

§4 

Stk.1. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Den ordinære generalforsamling afholdes i Viborg én gang årligt senest 31.marts. 
Medlemmerne indkaldes skriftligt, ved brev, e-mail eller gennem medlemsbladet, med mindst 14 
dages varsel. 
Stk.2 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab.  
4. Næste års budget og fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor. 

a. Peder, klubbens kasserer har valgt at melde sig ud af klubben. Så der skal vælges en 
ny kasserer, som vælges for 1 år. 

b. Erling Møller Pedersen, Carsten Juhl Hansen og Finn Skov Pedersen er på valg 
c. Alle suppleanter er valgt for et år, så her vælges alle hvert år. 
d. I VMJK’s vedtægter står skrevet at et bestyrelsesmedlem ikke på bestyre 2 ting. Da 

jeg har ageret formand og sekretær, er sekretær posten givet videre til suppleant 
Steffen Hvidt som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Peder 

6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 

Stk.3. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 
senest med 14 dages varsel. 
 
Stk.4. 

Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de 
fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er 
tilstede, og kun ved 3/4´s stemmeflertal. Er der på en med vedtægtsændringer indkaldt 
generalforsamling ikke mødt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, indkaldes der med 14 
dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, hvor eventuelle ændringer kan besluttes 
uanset de fremmødtes antal, men med 3/4´s stemmeflertal. 
Foretages der vedtægtsændringer, træder disse i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 


