Gilleleje station (har haft lidt ferie i Gilleleje)
Her i Jylland nedlægges mange lokalbaner.
I Nordsjælland opgraderes de lokale stationer.
Det må være de mange turister i området.

Kære medlemmer af VMJK
Nu er generalforsamlingen over og 2. suppleanten som revisor er udskiftet. De der var på valg blev
genvalgt.
Der var 11 mødt til generalforsamlingen der forløb i god ro og orden.
Foråret 2021 har været noget atypisk. Klubaften onsdag har været aflyst. Der har dog altid været
mindst en der har låst op, hvis et af vore medlemmer skulle have glemt noget. Mødeprocenterne
på klubaftener har været meget lille, men som skrevet har der jo også været lukket.
Dette til tros, har der dog været stor aktivitet i klubben alligevel. Dagholdet har været aktiv, ja
også på klubaftnerne har der været aktivitet. De af vore medlemmer der har været i lubben, har
passet meget på, ved at være i forskellige rum eller på forskellige tider i klubben.
Det har betydet, at der er blevet lavet en del i klubben, ud over at anlægget til Sct. Kjeldsgården at
blevet færdig og afleveret.
Så er der også på det store anlæg blevet lavet en del og blandt andet forberedt totalombygning af
fantasiområdet. Arbejdsgruppen er meget aktiv og der diskuteres en del omkring de oplæg der er i
spil.
Jens Anton har lavet et indlæg omkring fantasiområdet.
Lige nu er en af idéerne med udstillingsanlægget, at dette skal til hobbymessen i Års den 30. – 31.
oktober 2021.
VMJK har ikke været meget ude i år, så denne ide er jo fin, med at komme ud og fortælle om
klubben.
Så dette anlæg skal have en lille opdatering. Så det er rent og forhåbentlig det meste fungerer.
Det kunne jo være spændende om der mindst kunne køre en bil på dette anlæg. Det fordrer, at
der lægges en ny køre streng i vejen. Dette er ved at blive borberedt.
Arbejdet med modulerne er ved at komme i gang igen.
Dejligt at alle de restriktioner som vi har været delvis underlagt er ophævet.
Håber at der over efteråret bliver en højre mødeprocent igen. Der er jo mange ting der arbejdes
med i klubben og jeg ser frem til at der igen bliver arbejdet på de mange steder igen.
VMJK har mange flotte ting i skuffer og skabe.
Oplægget er om mange af disse ting kan sælges.
Dels at VMJK ikke har disse ting læggene til ingen nytte og i stedet får lidt penge i kassen.
Jeg har solgt en del for VMJK og skulle der være en der kunne tænke sig at hjælpe lidt med i dette
arbejde, vil jeg sætte stor pris på denne hjælp.
Jeg vil ønske alle en god sommer og glæder mig til at se mange af jer i klubben igen
God sommer Per S. Kristense

Formandens beretning til generalforsamling
Jeg vil byde velkommen til de af VMJK,s medlemmer der er mødt i aften.
Året 2020 har igen været et spændende år på mange områder.
Blandt andet har Covid 19 givet en del udfordringer.
På klubaftner har der ikke været mange.
Klubaftner har forså vidt også været aflyst. Det vil sige, at dette til tros, har der været åben.
På medlemssiden er der indmeldt 3 nye medlemmer. Stor velkomst til Lars Jul, Peter Mygin og
Jørgen Henriksen.
Dejligt med medlemsfremgang i 2020
Vi fik ikke ordren til Plantorama, til gengæld blev der arbejdet flittig på anlægget til Sct.
Kjeldsgaarden.
Dette arbejde, hvor mange var involveret på mange niveauer, gav et flot resultat.
Sct. Kjeldsgaarden er meget glad for dette anlæg, og VMJK kunne være stolt, da anlægget blev
afleveret i oktober måned.
Gangen, som for så vidt ikke er en del af vores leje område, fik en utrolig flot renovering.
Materialet til dette arbejde fik vi af Arsenalet. Dette er gulv, vægge, loft og de mange fine billeder
som blev skænket til klubben. Meget at dette kan vi takke Arne og Benny for.
Det store anlæg: Her blev der arbejdet med Viborg banegård, Rødkærsbro banegård og
havneområdet. Det blev malet og lavet lys/lamper. Vedrørende lamper blev det tænkt kreativ. Det
vil sige, at lampeskærmene er knapper, fra fruens knappe kas.
Resultaterne blev flotte.
Der blev også drøftet, hvad der kunne gøres på fantasiområdet. Der fremkom mange gode forslag.
Der er også blevet arbejdet med renovering af forskellige huse.
Modulerne. Her er der ikke sket så meget, da der ikke har været mange medlemmer på klubaftner.
Reklamevogne: Slagter Storm i Løgstrup, Så blev der lavet til Serapions ordenen – dette i
forbindelse med de sponserede et beløb til anlægget på Sct. Kjeldsgaarden.
Så blev der påbegyndt produktion af reklamevogne til Bruunshåb papfabrik. Flot arbejde med
rengøring af vogne og decaler.
Her blev klubbens malekabine afprøvet igen og igen fundet egnet.
Så er klubbens hjemmeside blevet up dateret. Flot arbejde.
Jeg vil også sige tak til det gode og konstruktive samarbejde der har været i bestyrelsen.
Tak til dagholdet der har brugt rigtig mange timer i VMJK og til det store arbejde der er blevet
lavet onsdag aften.

En ny start igen igen.
Der er tænkt mange tanker, der er drøftet mange visioner og der er brugt rigtigt rigtigt mange arbejdstimer
på at forsøge at løse den gordiske knude – at få sporplan og landskab til at gå op i en højere enhed på
fantasiområdet.
Der er lavet planer, lagt skinner, lagt skinner om, ændret planer., lagt skinner om igen – i en uendelighed, og
flere medlemmer er flygtet frustreret væk fra denne Sisyfosopgave.
Dagholdet startede på at bygge landskabet på det store anlæg
færdigt fra en ende af, og det er gået godt og er blevet rigtigt
flot med mange lækre detaljer.

Dette arbejde på havnen og Viborg Banegård er nu
ved at være afsluttet, så blikket blev rettet mod det
såkaldte fantasiområde. Som tidligere beskrevet,
fandt landskabsbyggerne Arne og Benny det umuligt at ”lave noget ordentligt” med den sporplan, der var,
lige som de to helix gav køretekniske problemer på grund af for store stigninger.
Der har været en god og konstruktiv dialog om problemerne, og selv om det er svært at komme forbi det
punkt, der hedder at skrotte et projekt og starte forfra - når der er langt så manges timer arbejde i det - er
beslutningen truffet og fantasiområdet version ”Forfra 1.0 ” er igangsat.

Det nyrenoverede anlæg er pakket ind i
afdækningsplastik, og Arne og Kim er godt i
gang med at ændre sporlægningen under
bordet, så der kan køres op på fantasiområdet
fra ”skyggebanegården”.

Alle
skinner
er taget
op – og der er sat plader på bagvæggene, så
de er klar til montage af baggrund, og efter
grundig studie af Youtube og diverse
anvisninger fra Märklin er der bygget en ny
helix, der har en stigning på de anbefalede
3%.
Helix’en skilles ad igen, så der kan lægges støjdæmpning, monteres 3 spor
på et spirallag ad gangen, trækkes kørestrøm m.v. inden den samles igen.
Samtidig hermed finpudses den nye sporplan og der laves oversigter over,
hvad vi skal have anskaffet, så vi kan holde en god fremdrift.
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