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Formanden har ordet

Nu er efteråret kommet, hækken er klippet og haven gjort vinterklar, så hvad
skal vinteren nu gå med. Det er selvfølgelig modeltog, at vi nu har de mange
aftner til rådighed. Der er sikkert kommet mange nyheder i løbet af året og
flere på vej. Nogle af vore medlemmer har fået købt og solgt på forskellige
messer og på de forskellige internet sider.
Klubben har nu haft et par køre aftner, hvor vi har kunnet køre på hele
skinnenettet med AC og til dels med DC. Vedrørende DC, her mangler der at
blive lavet en banegård og et rangerer område.
Der er kørt på Modulerne, fantasi området og banegårde og under Viborg
banegård. Under Viborg banegård er der dog konstateret nogle forhindringer
ved kørsel med lange tog og nogle ledninger der hænger i vejen. Dette bliver
rettet, således at der frit kan køres her også.
På skinnenettet er der nogle småfejl der bliver rettet, det er både AC og DC.
De fejl der driller, har ikke den stor betydning for kørslen, men kan i visse
situationer drille.
Pulte til sporskifte er færdig og fungerer efter hensigten. Også her kan den pult
der betjener den vestlige ende drille en lille smule. Det er dog ikke pultens
skyld, men drev og selve sporskiftet.
Erfaring siger dog, at des mere vi bruger det des bedre fungerer det. Så det
kan tyde på en grundig rengøring vil hjælpe.
Fantasi området, her har vi på sidste bestyrelsesmøde diskuteret hvordan
dette landskab skal skabes:
Vi ønsker nogle forholdsvis stejle klippesider, hvor materialet kunne være
flamingo eller noget andet der kan formes som klippevæg. På det flade stykke
har vi diskuteret at lave det i små moduler som så passer sammen, og som
kan laves andet sted end på selve pladen. Her har vi tænkt os at der laves små
stationer, industriområde, landområde eller andet som vil passe på et fladt
område.
I kælderen har vi døjet med vand fra loftet. Det ser ud til at dette nu er
stoppet og bordene er tørre. Der kommer dog stadig vand ind ved væggen!
Nogle andre ting som kan arbejdes med er følgende: færdiggørelse af signaler,
fremstilling af træer (denne fremstilling ser nem ud, men er det desværre
ikke) så der må øves. Andre ting rundt om på anlægget, så kom og byd ind
med forslag, der er mange muligheder.
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Udstilling på Viborg Central Bibliotek

I uge 40, 41 og 42 er klubbens udstillings anlæg på Viborg Central bibliotek.
For at få anlægget klargjort til denne udstilling er der brugt en del timer på at
udskifte drev og rette andre fejl på anlægget. Der har været flere forskellig der
har arbejdet med at rette de fejl der er blevet fundet, men onsdag den 26.
september kunne der køres med tog på alle spor.
Her er side moduler sat på gulvet, klar til at blive
flyttet. Det vi var spændt på, var hvor meget der
ville falde af! Der var
ingenting der faldt af!
Selv anlægget står klar
til at blive flyttet. Det
er afprøvet og er også klar til at blive flyttet.
Der står nogle kasser af klubbens materiale på
Viborg Central bibliotek, som klubmedlemmer kan
låne, ved henvendelse i skranken, og fortælle
hvor man komme fra. Anlægget er bemandet i uge 42.
Der er mulighed for at tage eget materiale med og
køre på anlægget. Der kan køres analog og digital på
anlægget.
Når vi bemander anlægget på Viborg Central bibliotek,
har vi lov til at bruge lyde på vores tog. Det selv om at der
skal være stille, men vores ”støj” giver mere liv har
personalet på biblioteket udtalt.
Der er også udstilling af forskellige materiale til
modeljernbane i udstillingsmontre, så kom endelig og
kikke og hils på i uge 42.
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Rundeller/karusellen på fantasianlægget. Her kan nu
køres med AC og DC og der
går fint. Dog er der en
stigning, så det med for
mange vogne går ikke.

Her er de 2 stationer som er bygget på væggen og hvor den
nederst er Rødkærsbro station. På den nederst køres der AC
og på den øverste køres der AC og DC. Alle spor kan der
køres på.

Pulte til den vestlige ende af Viborg banegård og til fantasianlægget
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Fornemt besøg i klublokalerne
Den 24. august 2012 blev klubben overrasket af et glædeligt besøg af
folketingsmedlem Kristian Phil Lorenzen, der er valgt for partiet venstre og er
dets trafikpolitiske ordfører.
Fra klubben deltog E. Kløve, der i formandens fravær bød velkommen. Gæsten
forklarede, at han var i færd med at skrive en bog om det danske
jernbanevæsen, og at han netop havde afsluttet en rejse rundt i landet på
samtlige danske toglinier. Da modeljernbanerne i landet naturlig hørte med i
området, havde han ønsket dette besøg.
Kløve foreviste vore anlæg og forklarede om opbygningen og påtænkt
færdiggørelse samt demonstrere en del materiale. Spørgelysten var stor og
formuleret bredt, men ved hjælp af en del forud udført materiale blev området
dækket. Gæsten fotograferede meget og tog billeder af forskellige opstillinger.
Efter kaffe og en øl overrakte Phil Lorenzen en personlig dedikeret bog om det
danske vejvæsen til klubben. Bogen er første bind i et upolitisk værk om dansk
trafik, hvor bogen om jernbanerne bliver nr. 2.
Først efter 2½ times samtale afsluttedes besøget.
E. Kløve
Kontingent VMJK
Hvis du ønsker at betale dit kontingent til tiden, så tilmed din betaling til automatisk betaling
gennem din bank.

Kontingent udgør for aktive medlemmer i 2012
Kontingent udgør for junior medlemmer i 2012
til betaling senest den:

225,- kr. pr. kvatal
150,- kr. pr. kvatal
10. januar, 10. april, 10. juli og 10. oktober

Kontingent udgør for passive medlemmer i 2012
til betaling senest den:

200,- kr. pr. år
10. januar
Nordea Bank Viborg

ontingentet kan via din netbank overføres til:
Registrerings nummer:

9255

Konto nummer:

5905963130

Husk at skrive dit navn eller medlemsnummer i 'Besked til modtager' på overførslen
** Kontingent kan også betales i klubben til kasserer: Peder Pedersen **
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