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Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er
kommet godt ind i 2012.
På klubplan er vi kommet et godt stykke videre, det vil sige at vores udstillingsanlæg har kørende biler og
andre bevægelige modeller. Disse giver anlægget et godt liv. Dog vil vore biler godt kunne finde på at køre i
”grøften”. Hvorfor chaufførerne har svært ved at holde bilen på vejen, er vi ikke helt klar over. Vi gruble
stadig over at få dette løst.
På det store anlæg er sporskifterne i den østlige ende fuld funktionsdygtig og der arbejdes på den vestlige
ende, ligesom den Viborg gamle banegård, hvor der er et enkelt krys driller. Men der kan køres her, når
krydset hjælpes. Vi grubler stadig over hvorfor dette kryds ikke vil som vi vil!!!!!
På fantasi anlægget har Peder Eg Pedersen taget over efter at Jean og Oskar. Der arbejdes stadig efter de
samme principper og det ser lovende ud. Som det ser ud lige nu, tror jeg at vi løbet at 2012 kan vi køre op
på modulerne.
Der er sat fokus på at få skinner til at fungere og lagt. Landskab og andet må komme senere. Det er også
dejligt at se hvor mange der lige nu er fysisk aktiv.
På modulerne, hvor der køres 2 skinne og 3 skinne, er der lavet omkørsel ved den ende. Derud over bliver
der lavet omkørsel på langsiden, altså på væggen modsat Viborg banegård. Både 2 skinne og 3 skinne
fungere på modulerne og Peder og hans hold er kommet langt med ned og opkørsel fra fantasianlægget.
På de sidste køreaftner har der været op til 6 der har kørt på en gang. Det har givet noget ”tumult” på
skinnerne. Derfor er det nok nødvendig at der er en eller 2 der styre kørslen på anlægget. Jeg tænker
specielt på kørslen på Viborg banegård, altså ind og udkørsel og gennemkørsel. Men det har givet utrolig
mange sjove episoder, når så mange køre på engang.
Hvis du har en af de gamle Mäklin mobil stationer og et lokomotiv med eller ude vogn stammen. Så kom
ind den 1. februar og luftet dit tog på anlægget. Du kan komme på selv køre aftenen og få dit tog om
programmeret. Dette bliver fremover en anden aften end selve køreaftenen.
Vi forventer også køre digital 2 skinne, men som det ser ud lige nu, er det analog 2 skinne, der kan køres.
På udstillingsanlægget kan der også køres. Her er der 2 styre pulte, således at der er 2 der kan styre
forskellige tog samtidig. Klubben har fået mere liv på denne bane efter at vi har fået F80, som køre som
slave på Märklin 6021. Så nu kan en køre og en rangerer. Dette gør også dette anlæg noget mere
spændende at køre på.
Klubben har døjet meget med vand i kælderen. Det ser nu ud til at dette er løst. Der er opsat opsamlings
kar i loftet med afløb og en forn for tagrender ved skakterne i væggen. Afløbene i opsamlings karrene kan
dog godt stoppe. Dette har vi oplevet og er nu klar over, at disse med jævne mellemrum skal renses.
Peter Kjær har lavet et dejligt stort bord i kælderen som gerne nu skal tages i brug, da vi mener at have styr
på vandet. Så er der noget, du kunne tænke at bygge eller lave til klubben, står dette bord til rådighed.
Der er nedsat et udflugt/arrangement udvalg, bestående af Kurt Helstrup Jensen, Steffen Hvidt og Erik
Kløve.
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Klubbens redaktør på klubbladet er fremover Per S. Kristensen, da Torben Skov Møller på grund af
arbejdspres har bedt sig fri. Klubben vil sige tak for den store hjælp.
Klubbens hjemme side har fået nu webmaster, Peder Eg Pedersen. Peder vil inden længe få den nye
hjemmeside klar. Klubben siger John Larsen tak for det stor arbejde han har gjort.

Udstilling på Viborg Central Bibliotek
Denne udstilling er flyttet til uge 40,41,42 og 43.
Der var sket en fejl hos Viborg Central Bibliotek omkring den lovede plads her i uge 5,6,7 og 8.
Det betyder at der er tid til at, hvis vi er heldige, at få vores biler på dette anlæg til at køre bedre.
Ellers er det de små detaljer der har været arbejdet med og stadig er det.

Tidligere billeder fra Viborg Central Bibliotek
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Danske modeljernbane tidsskrifter
Det er med stor beklagelse, at Dansk Model Jernbane Union har modtaget meddelelsen om, at
modelbane tidsskriftet ”Banen” stopper. Det er trist, at modeljernbane entusiaster og
modeljernbanebranchen mister dette fælles ”mødested”. Når årsagen så er redaktør Vido Hribars
sygdom, så bliver det om muligt endnu mere beklageligt.
Dansk Model Jernbane Union har gennem mange år haft et rigtig fint samarbejde med ”banen”, som vi
har sat stor pris på og takker for. ”banen” har gennem sit virke – og sammen med det andet danske
modeljernbanetidsskrift ”Lokomotivet” - medvirket til at holde hele den danske modeljernbane interesse
i gang.
Derfor er det beklageligt, at det utænkelige sker – at ”banen” stopper. Vi kan nu kun ønske Vido Hribar
”god bedring”.
Når det så er sagt, er det dejligt at se, at der er nogle, der tager tråden op. Et nyt blad ser dagens lys
med dets første udgivelse til februar. Det er forfatteren til rigtig mange reportager og lignende indlæg i
”banen”, Flemming Søeborg, og manden bag Viborg/Stoholm udstillingerne, Jan Thorup, der står bag det
nye blad ”Spor og baner”. I forhold til ”banen” bliver det i et nyt format (A4) og en indbydende
opsætning med et alsidigt indhold om modeljernbaner i alle størrelser og systemer -krydret med
beretninger fra forbilledernes verden.
Det udkommer med første nummer til en fordelagtig introduktionspris, og der vil udkomme 6 numre om
året. Hvert nummer vil være på ca. 50 sider.
Der vil komme mere om det nye blad i unionens næste nyhedsbrev.
”Spor og baner” vil ligeledes være at finde med en stand på DMJU udstillingen i Bramdrupdam hallerne
den 14.- 15. april.
Vi håber, at alle unionens klubber og deres medlemmer vil tage vel imod det nye ”Baner og spor”, og vi
kan således glæde os over, at vi fortsat har 2 danske modeljernbanetidsskrifter.

Jan-Ole Hansen
formand

Med venlig hilsen / best regards/ Mit freundlichen Grüßen

Jan-ole Hansen
Formand DMJU

20 25 86 66 / 40 76 78 60

Jh.dmju@youmail.dk
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Klubbladet
Klubbladet har ændret layout fra 1. kvartal 2012
Klubbladet vil fremover blive lavet i A4 format, som også kan printes fra hjemmesiden. Jeg vil gerne om de
af vore medlemmer der modtager klubbladet med post, om at maile til mig, hvis I måtte have en mail
adresse. Klubben har dermed mulighed for at spare porto.
Ellers udsendes klubbladet pr. mail til de af vore medlemmer der har mail adresse og pr. post til de af
klubbens medlemmer der ikke har mail.
Klubbladet mangel indlæg fra medlemmer.
Du kan sende indlæg, billeder og andet du ønsker vi bringer i bladet til psk.privat@webspeed.dk eller Per S.
Kristensen, Gråmejsevej 107, 8800 Viborg. Du kan også aflevere det på en klubaften.
Sidste frist for aflevering af indlæg vil være 28. marts.
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Billeder fra klubben
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Udflugt og Arrangement udvalget, bestående af: Kurt Helstrup Jensen, Erik Kløve og Steffen Hvidt holdt
møde onsdag den 18. januar 2012 i klubbens lokaler.
Efter en større ”Brain-storm” og intense drøftelser besluttede vi, at et års arrangementer/uflugter kunne
se ud som følger:
1) Forår – en familieudflugt.
2) Julefrokost i december.
3) Faglig arrangement, - forretningsbesøg, virksomhedsbesøg, klubbesøg eller andet.
Vi har ikke lagt os fast på et bestemt tidspunkt på året, men måske typisk efter sommerferien.
I skrivende stund, er der flere muligheder for forårsarrangementer, som vi arbejder med. – Nærmere
følger.
Med venlig hilsen
Kurt Helstrup Jensen
Kolbækvænget 15
8800 Viborg
8662 9860
3066 0309

Thisted

Frederikstad

Modelbahn Zauber
Wunderland
Her er 4 billeder fra tidligere udflugter
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04.01.2010

Til alle medlemmer af VMJK.
Under henvisning § 4 stk. 2 i klubbens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 14. marts kl. 19.
i Borgerhuset Stationes festlokaler
(tidligere Viborg politi station/brandstation)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning, fremlæggelse af regnskab og næste års budget.
4. Valg til bestyrelsen, suppleant og revisor.
På valg:
Peder Eg Pedersen

Villig til genvalg

Søren Helmer Hansen

Villig til genvalg

Derud over vælges 2 suppleanter, revisor og revisor suppleant
Suppleanter i dag: 1. Bent Andersen, 2. Finn Pedersen
Revisor, Erik Kløve og Revisorsuppleant Børge Andersen
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden
i hænde senest med 14 dages varsel.

7. Eventuelt.
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