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Dansk Model – Jernbane Klub 
Stiftet 25. marts 1938 

Postadresse : Dansk Model – Jernbane Klub, Roskildevej 16A, 2620 Albertslund 
E-mail : dmjk@dmjk.dk, Website : www.dmjk.dk. 
Girokonto : 305-4578, reg.nr.: 1551.  
Betaling fra udlandet : SWIFT-BIC: DABADKKK, IBAN: DK29 3000 0003 0545 78 

DMJK  har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner samt 
modeller heraf, bl.a. gennem samarbejde med ligesindede. 

Modelbaneanlæg  i størrelse 0 (”nul” – 1:45): 
Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl. 19.30. 2-skinnedrift, under bygning. 
Nørrebro Station: Torsdag fra kl. 19.30. 3-skinnedrift. 

Kontingenter : Indskud ved optagelse: DKK 25,00.  
Alle medlemmer betaler grundkontingent: DKK 135,00 halvårligt.  
Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: DKK 
295,00 halvårligt. 

Formand : E-mail: formand@dmjk.dk 
Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: 2328 5749 

Næstformand : E-mail: naestformand@dmjk.dk 
Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: 6061 0496 

Sekretær : E-mail: sekretaer@dmjk.dk 
Flemming Jeppesen, Rødpælevej 9, 3450 Allerød Tlf.: 4817 0504 

Kasserer : E-mail: kasserer@dmjk.dk 
Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

Suppleant : E-mail: suppleant@dmjk.dk 
Christian Wiinholt, Plantagevej 14, 2640 Hedehusene Tlf.: 2247 3220 

Fotoarkiv : E-mail: fotoarkiv@dmjk.dk 
Søren Monies, Pile Allé 29, 2000 Frederiksberg Tlf.: 3324 6530 

Tegningsarkiv :  E-mail: tegningsarkiv@dmjk.dk 
Preben Pedersen, Farendløsevej 118, 4100 Ringsted Tlf.: 5764 0391 

Nyhedsbladet :  E-mail: nyhedsbladet@dmjk.dk 
Jens H. Bondesen, Brydes Allé 70, 1.tv., 2300 København S Tlf.: 2623 2307 

Redaktionen af dette nummer er afsluttet den 30. april 2012 
Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg 

Deadline for Nyhedsbladet nr. 3 – 2012: Tirsdag den  12. juni 2012  
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Redaktørens pift 
Endelig blev april nummeret færdigt. Jeg beklager det sene tidspunkt for 
færdiggørelsen, men jeg har haft for mange ting i luften på samme tid. 
Desværre er der også udsigt til at juninummeret kan blive ramt af forsinkelse, 
men jeg skal naturligvis prøve at undgå det. 

Samtidig er Nyhedsbladet i den heldige eller uheldige situation, at der denne 
gang ikke er plads til alt det stof, der er modtaget. Derfor må I blandt andet 
have billeder fra klubbesøget hos Karlemoseparkens Modeljernbane Klub 
(www.kmk-ho87.dk) til gode til næste gang. Det er noget af et luksusproblem, 
som forhåbentlig ikke vil afskrække nogen fra at indsende materiale til bladet. 
Det er trods alt en yderst sjælden situation. 

På en dag hvor temperaturen rundede de 20° C og med  et blad med positive 
meldinger fra klubben og modelbaneverdenen i øvrigt, er der nu ikke meget 
andet for mig at sige end: Nyd foråret, få inspiration og energi til at fortsætte 
en aktiv indsats frem mod klubbens 75 års jubilæum! 

Jens H B 

Annonce – spor 0 
Jeg har nogle ting jeg gerne vil sælge, da jeg ikke har bygget modeller i 1:45 
siden min blodprop i 2004, og jeg forventer ikke at kunne færdigbygge de 
nævnte modeller. 

Modeller i 1:45 af DSB litra QD/QG : 
• 1 stk. færdigbygget med isolerede NEM-hjulsæt, enkelte detaljer mangler 
• 2 stk. næsten færdigbygget med isolerede P45-hjulsæt, enkelte detaljer 

mangler 
• 1 stk. delvist færdigbygget uden hjulsæt, detaljer mangler 
• 3 stk. ukomplette byggesæt, pufferkurvene er ikke bearbejdet, men 

støbte emner medfølger, ekskl. hjulsæt, diverse dele til undervogne m. v. 
Sælges samlet, priside 5000 kr. 

Drejebænk  Hobbymat MD65 http://www.lathes.co.uk/hobbymat/index.html: 
• Centrerpatron med hårde og bløde bakker,  
• Kloplan (firklo) med hårde bakker,  
• Spændetangsholder og et sæt spændetænger 3mm- Vekselhjul,  
• 2 stk. rullepinoler, den originale kaster Diverse tilbehør og stål  
Sælges samlet, priside 3500 kr. 

Henvendelse til Erik Olsen, tlf.: 43 54 47 60, e-mail: erik.olsen@ishoejby.dk. 
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Formandens klumme 

DMJU’s årlige udstilling er netop overstået. DMJK deltog i Spor0.dk regi og 
denne gang var det OMJK, som stillede op med deres modul-ringbane. Jeg 
var derovre om lørdagen og det var desværre mit indtryk, at der ikke var helt 
så mange gæster som sidste år i Køge, men det kan være svært at vurdere 
eksakt – vi må afvente unionens udmelding mht. til succes for så vidt angår 
antal gæster. Personligt fandt jeg også, at der var for meget deja-vu over 
udstillingen og måske er der behov for noget nytænkning omkring konceptet. 

OMJK’s modulanlæg er sjovt at køre på. Der kan både laves varieret kørsel 
med rangering og stammeskift, og det kan også passe sig selv ved blot at 
køre rundt i cirklerne. På den måde er det godt til udstillingsbrug, men det er 
jo ikke nogen hemmelighed at landskabssiden er mere end mangelfuld og 
selve formen bevirker også, at der er en tendens til at de deltagende 
klubmedlemmer sidder inde i midten og taler med hinanden, frem for at 
præsentere hobbyen for publikum. Vi deltager for at leve op til klubbens 
formålsparagraf (’at udbrede kendskabet til modeljernbanehobbyen’ – for 
dem der skulle have glemt det) og jeg er noget i tvivl om, hvorvidt det er den 
rette måde at gøre det på.  

Før udstillingen blev det i spor0.dk regi diskuteret hvad året tema skulle 
være. Et af forslagene var, at vi skulle stille med et rangermodul (a la John 
Allans time-saver) og lade dem der havde lyst blandt publikum prøve kræfter 
med det. Det blev ikke til noget, dels fordi vi ikke havde et færdigt time-saver 
modul og dels fordi der var en vis nervøsitet for at materiellet ville blive 
behandlet hårdhændet. Det første problem var primært af tidsmæssig 
karakter og kan nemt bringes i orden inden næste udstilling. Det andet kan 
adresseres ved dels at overvåge og formane de, der kører med udstyret om 
at passe på og behandle det forsigtigt (og så behøver vi jo ikke bruge de 
flotteste og mest superdetaljerede modeller). Personligt tror jeg at dette 
måske i højere grad kunne få flere medlemmer ind i klubberne – det er i hvert 
fald et forsøg værd. 

På hjemmefronten går det strygende. Der er rigtig god gang i 
byggeaktiviteterne i Albertslund og på generalforsamlingen blev det sat som 
mål at få hovedstrækningen fra Køge til Østerport færdig, så vi kunne køre 
indvielsestoget til vores 75-års jubilæum næste år. Det kræver selvfølgeligt 
en indsats, men holder vi det nuværende aktivitetsniveau burde det kunne 
nås. På den korte bane er planen i første omgang at få gjort følgende: 

1. At få færdiggjort el-arbejdet på Helgoland så vi kan lægge ’låget’ på. 
2. At få bygget understellet til højbanen henover Frihavn og videre ud 

mod den fri strækning. 
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3. At få lagt det sidste spor i spiralen 
4. At få bygget planum til den store dobbeltsporskurve på 

hovedsporsstrækningen. 

Nogle af disse aktiviteter er afhængige af hinanden, men ikke mere end at 
det burde være til at styre. Samtidig med dette har vi gang i sporlægningen 
på Østerport og færdiggørelsen af landskabet på Køge, så der er rigtig 
mange samtidige arbejdshold i gang. 

Så endnu en gang må vi konstatere, at det går rigtig godt i klubben -. specielt 
er det rigtig godt at der er god gang i byggeaktiviteterne og vi har det da 
stadigvæk også rigtigt sjovt og hyggeligt til klubaftenerne, så det er jo en ren 
fornøjelse at være medlem (og også formand for den sags skyld). 

Jan Bertelsen 

Sommerlukket på Nørrebro 
Nørrebro holder sommerferie i juli og august måneder. 

Erik Ravn 

Nyt fra tegningsarkivet 
Oversigt over scannede tegninger vil snarest blive lagt på vores hjemmeside. 

Derved undgå forhåbentlig tidligere misforståelser om hvilke tegninger der pt. 
er til rådighed. Alle tegninger i arkivet vil dog blive scannet så tidligere 
nævnte tegninger kan derfor optræde i nye lister. 

Arkivet er desværre i den situation at lånte tegninger og/eller kalker har været 
nævnt i tidligere lister. Det er derfor ikke muligt at efterkomme ønsker på 
sådanne tegninger. 

Preben Pedersen 

København-Korsør og SMJK 
Ole Christian Munk Plum har stillet sig rådighed og givet sin viden om 
jernbanestrækningen København-Korsør videre til 24 Sjællandske i en 
optagelse fra Slagelse Model Jernbane Klub. Indslaget blev bragt fredag den 
9. marts, men kan ses på www.24sjaellandske.dk/webtv/1?video=6624. 

Tak til Allan fra SMJK for tippet. 
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Nærum station er udvidet 
Sideløbende med det store arbejde, der er i gang med at opbygge anlægget i 
Albertslund, har der været arbejdet på, at få udvidet sporarealet på 
modulanlæggets endestation, Nærum. 

Efterhånden, som de fleste spor på Køge station nu kan benyttes, er der et 
stigende behov for at kunne køre med lokomotivtrukne tog på strækningen 
Køge – Gislinge – Nærum. 

 

Denne udvidelse af Nærum station er sket med et nyt 60 cm. langt modul.  
Det betyder, at stationen nu har to perronspor på hver 2 meters længde.  
Endvidere kan depotsporet udenfor stationen nu med fordel benyttes af 
ekstra lokomotivmateriel, der kan kobles til vognene, når materiellet skal 
returnere til Køge. 

Hvert perronspor kan nu også modtage to skinnebus togsæt. Dermed er der 
nu skabt mulighed for en mere intensiv togdrift.  

I forbindelse med udbygningen har Nærum station fået en kro som nabo med 
udendørs betjening. Og der er muligheder for, at børnene kan afreagerer på 
en stor ny legeplads, når fatter får sig en øl på kroen. I tilslutning til 
legepladsen er der bygget en toiletbygning med et halvtag til de små i tilfælde 
af regnvejr. 
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Efter klubbens julefrokost bredte der sig en toiletagtig stank fra bygningen. 
Det viste sig at være et stykke gammel ost, der havde forvildet sig ind i 
bygningen. Nærum politi er blevet sat på sagen. De har i den anledning 
oprettet en kommandocentral på kroen. 

Morten Engelbrecht 
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Der er lavet landskab ved Indkørslen til Køge. Mon Kemisk Værk udleder 
noget til banegrøften? Foto: Vøgg. 
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DMJKs lokomotiver 
I den senere tid er der dukket flere lokomotiver op på anlægget i Albertslund. 
Det drejer sig om modeller af Litra D, F, P, R og S, der alle er ombygget to to-
skinne og digitaldrift, og som jeg nu har fotograferet. I udstillingsreolen står 
der yderligere en Litra H, der endnu ikke er ombygget, idet den stadig bærer 
strømaftagere til ”gelænderdrift”. Jeg synes, at man burde hædre de 
medlemmer, som har bygget modellerne i sin tid ved for eksempel at sætte 
en tavle op med deres navne, og naturligvis også navnene på dem, der har 
udført ombygningen. 

Erik Hallam 
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Gratis trådløs håndkontrol 

Aprilsnar – det koster DKK 75,- om året 

Ja, artiklen er skrevet i april. Og min afprøvning skete faktisk den 1. april. 

Nu skal alle informationer jo tages med et gran salt. Og håndkontroller som 
LH100 og lignende med og uden ledning koster faktisk en del penge 
(opfattelsen afhænger vel af ens pengepung og prioriteringer). 

Men måske har du allerede købt alle de dyre dele. Uden at vide, at 
sammensætningen af dem giver dig en næsten gratis håndkontrol. 

Hvis du allerede har: 

1. Tilslutning fra PC (Windows eller Linux) eller Mac til dit anlæg 

2. PC eller Mac tilsluttet din trådløse router 

3. En af de nye Smartphones til mobilsnak i stedet for de gamle 
mobiltelefoner. Eller en af de større PADs. Det vil fungere med 
Android, iPhone/iPod eller Java 

Ja, så mangler du bare at installere det gratis program RocRail og betale en 
donation på € 10,- pr år. Så har du en trådløs håndkontrol. 

RocRail er et program, som kan styre dine lokomotiver, styre dine sporskifter 
og du kan også lave en total automatisering af hele dit anlæg. Men hvis du 
skal mere end at styre lokomotiver, skal du også kunne betjene sporskifter 
digitalt og til automatisering have sporisolationer eller lignende. Det kan også 
bruges fra flere/mange PC/Mac i dit LAN/WiFi netværk, hvorfor du kan bruge 
det til pulte på hver station eller styre lokomotiver fra PC/Mac eller 
smartphone. Min sælger af min trådløse router fortalte, at der kan tilsluttes 16 
enheder, så du kan sagtens invitere venner  på besøg. Og dit anlæg behøver 
ikke at være Lenz styret. 

Uden de store fagter kan det bruges som en næsten gratis håndkontrol.  

Hvis det lyder interessant, så læs videre på www.rocrail.net. Vejledningen 
findes på engelsk, hollandsk, tysk, fransk og italiensk. Men selve programmet 
findes også på dansk foruden en masse andre sprog. 

Jeg har brugt det en del på min hjemmebane, og beskrevet nogle af mine 
erfaringer (ud over beskrivelse af mit anlæg) på www.jphobby.dk. Mange af 
mine emner om tilslutning af ekstra PC gælder også for tilslutning af 
smartphone. 
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Og min afprøvning den 1. april 2012? Det sværeste var at få indtastet 
krypteringskoden (meget lang) korrekt. Resten tog vel ca. 10 minutter, så 
virkede smartphonen (Sony/Ericsson med Android) næsten lige så godt som 
en LH100. 

Alting har vel også negative sider. Så her er én: Lad nu være med at køre 
togene, når du er gået til kaffepause i stuen og ikke kan se, hvor de kører 
hen. Tog har ikke godt af at støde sammen eller falde på gulvet. 

Erik Juul-Pedersen. 
2012-04-03 

Busecker Spur-0-Tage 
Her er nogle billeder fra Busecker Spur-0-Tage 2012, hvor vi bl.a. var fire 
medlemmer fra DMJK dernede. 

Det var virkelig en udstilling vi kunne lære meget af, og her var alt hvad der 
har med Spor 0 at gøre. Man kan se mange flere billeder på Spor0.dk eller 
på YouTube. Tidspunkt for næste års udstilling foreligger endnu ikke, men 
følg med på: www.busecker-spur-0-tage.de. 

Søren Kronholt 
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Ikke ME men MF 
Siden jeg som dreng – i 1950’erne – var juniormedlem af JMJK i Aarhus har 
jeg troet, at min spor-0 model af en Triangel-motorvogn var en ME. I små 60 
år har den stået på en stump spor på toppen af en reol sammen med en QH-
vogn. 

 

Om jeg har købt motorvognen eller har fået den foræret mod at gøre den 
færdig kan jeg ikke huske. QH vognen er derimod mit eget værk og jeg vil 
formentlig aldrig glemme at Q’et står for Quæg. På min fars værksted havde 
jeg et lille anlæg med en 4-5 meter skinner, garanteret helt uden sporskifter. 

Nu i 2012 har jeg så genrejst interessen for modeljernbanedriften. Dels er 
motorvognen blevet bygget om til 2-skinne drift, dels er jeg begyndt at 
interessere mig for detaljer i forbindelse med færdiggørelsen: burde den have 
tagkøler og dermed en stige foran, hvordan skulle de 33 passagerer bænkes 
og hvor skulle wc’et placeres, i forhold til at der er smalle wc-vinduer i begge 
sider? Jeg har hele tiden vidst, at forbilledets litrering var skrevet indvendigt 
på taget, men bygmesteren havde desværre skjult detaljerne under en 
omskifter til valg af kørselsretningen, så det faktisk kun var M’et og det 
øverste af E’et, der var synligt.  

I går fjernede jeg denne omskifter. Det åbenbarede en helt ny verden for mig, 
for det øverste af E’et var faktisk et komplet F, og nummeret var 633. OK. 
Forbilledet var altså MF 633. Nu kunne jeg koncentrere mig om at finde 
detaljer om den, startende med den oprindelige litrering: Triangel, byggenr. 
1199 fra 1928, model VIII A, DSB MF 53 blev i 1941 omnummereret til DSB 
MF 633. Sammen med MF 634 blev den indsat på Grenåbanen. Det 
forekommer mig derfor nærliggende at en modeljernbane-entusiast fra 
Aarhus, som ønskede at bygge en Triangel-model, kunne vælge ét af disse 
forbilleder. 

Valget af nr. 633 forekommer at være særlig naturligt. For netop denne vogn 
har en aldeles unik historie: Ifølge hjemmesiden OSJK.dk blev motorvognen 
nemlig ”Den 13. marts 1945 kl. 22.15 udsat for ”Schalburgtage” ved 
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”Salonen” nær Riisskov uden for Aarhus, da den sammen med DSB MF 634 
kom kørende ”ryg mod ryg”… ødelæggelsen af MF 633 var temmelig 
voldsom, kun førerhuset … stod nogenlunde uskadt tilbage, ellers var hele 
resten af overbygningen sprængt bort. Der var tre omkomne … Der var 30 
passager med toget, 25 blev ført til hospitalerne og deraf blev 15 indlagt.” 

MF 633’s historie slutter imidlertid ikke her. Måske fordi undervognen og 
førerrum kom uskadt ud af Schalburgtagen blev det besluttet at genopbygge 
vognen. Det skete på Centralværkstedet i Aarhus, hvor mesteren for min 
model sagtens kan have været ansat. For som jeg husker det var de fleste af 
JMJKs medlemmer ansat hos DSB, Frichs eller Centralværkstedet (næstfor-
manden var nu vist gartner).  

På hjemmesiden beretter Østsjællandske Jernbaneklub videre: ”I 1950 blev 
den … igen ombygget … og ny litrering til MC 651. MC 651 har kørt på Fyn 
… blev i 1956 solgt til Varde-Grindsted Banen, VaGJ MC 651. Her var den i 
drift indtil 1972, hvorefter ØSJK overtog motorvognen. I dag er MC 651 et af 
ØSJKs store aktiver og med på alle sommerturene på Østbanens 
strækninger”. 

Siden min model er litreret MF 633, antager jeg at den er bygget før 1950, 
hvor den (igen-igen) blev omlitreret. En detalje, som jeg skal have afklaret, 
er: Har jeg ret i at modellen ikke er tilstræbt bygget i teaktræ, men i fyrretræ, 
fordi man ikke kunne få teaktræ til originalen i 1947? 

Ole J. Svinth 

OHJ 38 
Til Nø OHJ Nr 
38 har jeg 
drejet et 
svinghjul og 
monteret det på 
motoren. Jeg 
tror nok at det 
bliver godt.  

John Thørholm 
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Merete giver husly 

 

Merete har i sit diorama nu åbnet mulighed at give husly til Køge og omegns 
"sutter". De har slået sig ned ved vandløbet der krydser udkørslen mod 
modulerne. Her er mange spændende ting at gå på opdagelse i. Foto: Vøgg 

Modelbiler på moduler 

 

Her står cykelhandleren og taler med en fransk turist, kørende i den nye Renault R 

16, en forårsdag i 1966. 
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Bagerens Citroën Traction Avant. Norevs danske model.  

 
Antikvitetshandlerens Volvo Duett, en Atlas model. Bagved en Ford Anglia fra 

Vanguards. 

Olaf Hermansen 
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DMJK generalforsamling 27.03.2012 
1. Generalforsamlingen startede med valg af dirigent, og valget faldt på 

Morten, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet 
det var sket i nyhedsbladet, som Morten havde modtaget i slutningen af 
januar. 

2. Formandens beretning af Jan Bertelsen:  

Vanen tro har jeg i dagens anledning begået en længere årsberetning. 
Det går jo rigtig godt i klubben og vi holder et rigtig højt aktivitetsniveau 
med god fremdrift. Specielt starten af ’Kolonnen’ i januar i år har givet et 
ekstra spark fremad. Der kommer godt nok ikke så mange allerede kl. 14 
om eftermiddagen, men der er til gengæld en del, der er begyndt at 
komme tidligere i klubben om tirsdagen og alt i alt har det bevirket et 
forhøjet aktivitetsniveau, så klubben nu summer af aktiviteter om 
tirsdagen. 

For et par dage siden havde klubben 74-års fødselsdag. Det er jo en 
ganske agtværdig alder for en modeljernbaneklub og det må jo siges, at 
DMJK holder sig godt. Det betyder også, at vi til næste år har 75-års 
jubilæum. Det skal selvfølgelig fejres. Tidligere jubilæer er blevet fejret 
med en udflugt i et bestilt særtog efterfulgt af en festmiddag på en 
restaurant, men tiderne (og økonomien) er ikke rigtigt til den slags mere, 
så i mangel af bedre forslag går bestyrelsens tanker mere i retning af at 
gøre som vi plejer, dvs. holde et åbent-hus arrangement hvor vi inviterer 
bredt. Det gik rigtig godt ved vores 70-års jubilæum for nogle år siden og 
det er rent ressourcemæssigt en overkommelig opgave. Der blev ved 
klubbens 40-års jubilæum lavet et mindre festskrift, der ridsede klubbens 
dengang 40-årige historie op og vi skal tage stilling til om det ikke nu er 
på tide at videreføre historikken, ikke nødvendigvis som et papirskrift, der 
er i dag andre teknologiske muligheder for at fremstille historien på og en 
jubilæums DVD er en oplagt mulighed. 

Opbygningen af anlægget i Albertslund skrider rigtig godt frem og der er 
hver tirsdag et rigtigt højt aktivitets niveau med mange aktive arbejdssjak. 
På sidste generalforsamling var jeg så letsindig at udstikke nogle mål for 
tiden frem til i dag. Målene var at få bygget bordene til 
dobbeltstrækningen færdige, at få lagt færdigkøbt spor på Helgoland og 
at få el-arbejdet på Køge færdiggjort, så landskabet kan færdiggøres. Det 
meste af dette er gjort og mere til. På bordsiden mangler der en del af 
strækningen, til gengæld har vi fået bygget spiralen, som ikke var med i 
planen. Sporet på Helgoland er lagt og næsten færdigt el-mæssigt. El-
arbejdet på Køge er afsluttet så meget at landskabsbyggerne er i fuldt 
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sving. Det synes jeg er godt gået. Jeg vil senere komme ind på hvad 
vores mål for det næste år bør være. 

Da vi i sin tid tegnede kontrakt for lokalerne her i Albertslund, indgik vi en 
aftale med Danbyg om 10-års uopsigelighed. Vi havde for nogle uger 
siden et møde med Danbyg med henblik på at diskutere fremtiden og jeg 
kan med stor glæde og fornøjelse meddele, at vi har fået en ny 
uopsigelighedsperiode på 10-år, således at vi er garanteret disse lokaler 
indtil 2022. Vi måtte godt nok æde en mindre huslejestigning, men ikke 
så meget at det rokker ved klubbens grundlæggende gode økonomi. Det 
er altså en rigtig god nyhed! 

Som de fleste af jer sikkert ved, så var vi i 2011 svært plagede af 
håndværkere på Nørrebro. Først i sidst på året var de ude af lokalerne 
efter og anlægget var køreklart igen d. 10. december, hvor vi havde en 
vellykket køreplansaften. Der sker løbende en færdiggørelse af Terminus 
(mest lægning af ballast), ligesom Hillested har fået en ny flot 
stationsbygning, som Erik har bygget. Desværre blev vi for nylig igen-
igen generet af håndværkere, der skulle trække flere kabler igennem 
lokalet. Belært af tidligere erfaringer har vi denne gang valgt selv at være 
til stede, når de skal arbejde i lokalerne og det ser heldigvis ud til, at det 
var hurtigt overstået denne gang. Sidste års skærmydsler med DSB ang. 
forskellige tiltag for at forhøje huslejen er tilsyneladende gået i sig selv, vi 
har i hvert fald ikke hørt fra DSB desangående indenfor det sidste år og 
vi betaler stadig den samme husleje som vi har gjort hidtil. 

Arkiverne trives, som vanligt, godt. Tegningsarkivar Preben har gjort et 
imponerende stykke arbejde med at scanne vores tegningsarkiv ind på 
computer, så vi nu har meget af det i digital form og kan levere tegninger 
printet ud fra computer. Men der er mange tegninger og der er langt igen 
før det hele er digitaliseret, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
vi skal være Preben meget taknemmelige for den store indsats han har 
ydet. Også i fotoarkivet har været aktivt. Som fotoarkivar har Søren M. 
medvirket ved levering af fotos til mange forfatteres ferroviale skrifter, 
men også til andre enkeltpersoner, som står og mangler et foto af et 
bestemt stykke materiel eller hvad det nu måtte være. Bidraget til 
bogudgivelserne har den store fordel for klubben at vi som regel får at 
frieksemplar af værket til biblioteket, således at vi får flere bøger på 
biblioteket end vi ellers ville have fået – de bøger vi får foræret behøver 
vi jo ikke at købe. Selvsamme Søren m. meddelte også i årets løb, at han 
ønskede at fratræde som bibliotekar. Heldigvis var Poul mand for at 
påtage sig jobbet efter Søren og de fleste har nok bemærket, at der er 
sket en del i det lille aflukke siden han tog over. Vi skal selvfølgelig alle 



Nr. 2 – April 2012 

21 

takke Søren for den store indsats han har ydet for klubben i den tid han 
har været bibliotekar og vi ser ham da heldigvis stadig her i lokalerne. 

Netop biblioteket er også en anden indtægtskilde for klubben. Fra 
medlemmer og ved arv fra medlemmers (eller deres pårørendes) 
dødsboer modtager vi af og til større og mindre boggaver. De værker, vi 
ikke har i biblioteket indgår selvfølgelig i dette, men dubletter og andet 
overskydende materiale fra biblioteket bliver solgt på auktion til klubbens 
medlemmer. Det er en god anledning til dels at supplere ens egen 
samling af ’togbøger’ og selvfølgelig også til at støtte klubben økonomisk. 
Sidste års auktion gav godt 3000 kr. Ikke alt blev solgt på auktionen og 
det der var tilovers sælger vi på QXL, og det har indtil videre også 
indbragt ca. 2000 kr., så det er et gedigent tilskud til klubkassen. 

Der er heldigvis altid en god stemning i klubben, medlemmerne imellem. 
Selvom der en gang imellem ofte foregår lidt drilleri og kvikke 
bemærkninger er det heldigvis altid noget der sker i en kammeratlig og 
behagelig omgangstone. I årets løb har vi fået indtil flere nye 
medlemmer, som ser ud til at være faldet godt til og vi vil selvfølgelig 
gerne have flere nye medlemmer i klubben. Desværre er der også faldet 
et par stykker bort i årets løb. Siden sidst er 2 af vore medlemmer afgået 
ved døden. Først Ebbe Falk-Sørensen og nu senest Ove Kirk Thomsen. 
Vi mindes dem ved et øjebliks stilhed. 

Bestyrelsesarbejdet fungerer fortrinligt. Vi har nogle hyggelige og 
produktive møder, hvor der er en rigtig god stemning. Fra min side kan 
jeg ikke sige andet end at med en sådan bestyrelse er det ikke svært at 
være formand. 

Sidste år blev der spurgt ind til ’sociale arrangementer’. Der har i årets 
løb været afholdt forskellige ’ud-af-huset’ aktiviteter af mere social art. I 
august havde vi en dejlig udflugt til Hedelands Veteranjernbane og 
Brandhøjbanen, i februar var vi på besøg i Karlemoseparkens 
Modeljernbane klub og d. 4 marts vi nogle stykker, der drog til OMJK for 
at deltage i deres køreplanskørsel. Der har i årets løb været tanker om 
flere arrangementer, som af forskellige grunde ikke er blevet til noget 
eller er blevet udskudt. 

Derudover deltog vi i Spor0.dk regi i unionens udstilling i Køge i april 
samt viste flaget ved legetøjsmarked i Frederiksberghallen 4. september. 
Der har været invitationer til andre lignende arrangementer, som vi har 
takket nej til pga. manglende ressourcer. 

Som nævnt tidligere er det på sin plads nu at se på hvilke mål, vi skal 
sætte os frem til næste generalforsamling. I 2013 har klubben 75 års 
jubilæum og det skal som sagt fejres. Det ville være rigtigt flot hvis vi på 
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vores 75-års jubilæumsdag kunne køre indvielsestoget på 
hovedstrækningen Køge-Østerport. Så det skal selvfølgelig være vores 
mål. Dvs. at vi i løbet af 2012 og starten af 2013 skal have lavet 
følgende: Bygget hovedstrækningen frem til Østerport færdig, helst i 2 
spor hele vejen, have bygget så meget af Østerport station at vi kan tage 
mindst 1 tog ind på stationen og omløbe det, samt selvfølgelig have 
kørestrøm på hele strækningen. Dette er vores hovedmål. Så er der et 
par andre udfordringer, som vi også skal have kigget på i samme 
periode: Vi skal inden næste generalforsamling have designet og også 
gerne påbegyndt bygningen af et sikringsanlæg til Køge. Vi skal have 
planlagt, hvordan resten af anlægget skal se ud (alt det inde i midten) og 
også gerne påbegyndt opbygningen af borde til dette. Det lyder måske af 
meget, men der er rigtig god gang i byggeaktiviteterne i klubben og hvis 
vi holder tempoet, så er ovennævnte muligt. 

Afslutningsvist vil jeg blot gentage at det går rigtigt godt i DMJK. Det kan 
vi takke hinanden for, for uden aktive medlemmer kører det ikke. Så tak 
til alle jer der er med i klubben og gør den til det den er. 

3. Poul fremlagde det reviderede regnskab. Modelanlæg Alb. som er den 
store post på budgettet, havde ikke overskredet det budgetterede, og 
nyhedsbladets udgifter var også holdt fint nede. Der havde været lidt 
ekstraudgifter til repræsentation, idet vi havde fået vores lokomotiver 
tilbage fra ombygning til 2-skinne drift. Vi havde fået en del penge ind på 
bogauktionen, så alt i alt et fint regnskab, med  et lille underskud på ca. 
2,5 tusinde kr. Medlemstallet er på 83, og der var 3 udmeldte og et nyt 
medlem. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Arkiverne havde begge 
overskud i form af indtægter fra salg af billeder og tegninger, og i den 
samlede regnskabssammenstilling, blev årets resultat et minus på 47 kr. 
hvilket også blev godkendt af forsamlingen. Poul fremlagde også det 
reviderede budget, som bestyrelsen havde forsøgt at lave mere 
realistisk, nu da udgifter til nyhedsblad og husleje NØ er bedre kendt. 
Budgettet blev også godkendt. 

4. Bestyrelsen genopstillede, og da der ikke var modkandidater, blev den 
genvalgt. Det samme var tilfældet med suppleant, revisor og 
revisorsuppleant. Dvs. følgende personer er i bestyrelsen: Jan, Poul, 
Andreas og Flemming.  

5. Bestyrelsessuppleant er Christian, revisor er Jens og revisorsuppleant er 
Asger. 

6. Indskud og kontingenter vedtoges at forblive uændrede. 

7. Der var ingen indkomne forslag. 
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8.  Under eventuelt lagde Preben ud med at fortælle at han havde modtaget 
ca 400 nye tegninger til tegningsarkivet, og at der for tiden er indscannet 
ca. 900 tegninger. Olaf sagde at DMJKs deltagelse på 
legetøjsudstillingen havde været populær, og at de gerne ville se os igen 
næste gang. Desuden havde han optaget en film om sporvogne, som 
han gerne ville vise for klubben. Søren K. fremlagde et problem, som 
klubben skulle være opmærksom på, det var, at man ikke overholder 
NEM normerne ved indkøb af fabriksfremstillede sporskifter, idet 
kurveradius på min 2m ikke kan opnås. Jan sagde at der indtil nu kun er 
brugt disse skifter på den skjulte banegård, så man måtte i køreplanen 
undgå at bruge de tog, som havde problemer med de små kurveradier, til 
at køre derned. For selvfølgelig skulle man overholde normerne, det 
gjaldt også ved bygning af materiel. På resten af anlæget vil der blive 
brugt håndbyggede sporskifter. Merete opfordrede til at bygge flere 
skinnerammer, da der ikke er flere tilbage. Jan opfordrede også til, at 
flere modtog nyhedsbladet på mail, da der kan spares mange penge på 
trykning og porto. Jan var ikke sikker på at der vil blive lavet et 
jubilæumsskrift til jubilæet  næste år, men noget i den retning skulle der 
laves, så han efterlyste frivillige til at komme med forslag, og gerne også 
til at udføre arbejdet. 

9. Morten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

Referent  

Flemming 

 

DANMARKS STØRSTE 

SAMLERTRÆF FOR 

GAMMELT LEGETØJ 
TOG, BILER, FLY, DUKKER, BAMSER, SPIL, FIGURER M.M. 

FREDERIKSBERGHALLEN 
i den nye hal 4,  JENS JESSENSVEJ 16,  KØBENHAVN F 

SØNDAG    2.  SEPTEMBER  & 

               2.  DECEMBER  2012 
kl.  11,00 – 15,00       GRATIS ADGANG 

Arrangør tlf. 4028 4057,  postboks 83,  DK-2640 Hedehusene 
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Aktivitetskalender 

Dag Dato Kl.    
     
Tirsdag 1/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  3/5 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 8/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  10/5 19.30 Nø Køreplanskørsel  
Tirsdag 15/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
  19.00 Alb Modelbyggerne mødes i Albertslund  
Torsdag  17/5   Kr.Himmelfartsdag – intet møde 
Tirsdag 22/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  24/5 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 29/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde  
Torsdag  31/5 19.30 Nø Klubaften 
     
Tirsdag 5/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  7/6 19.30 Nø Klubaften 

Lørdag  9/6 11-16 
 NMJK holder Banebørstedag 201 2  

på ”Sydbyskolen”, Nygårdsvej 110 i Næstved  
Tirsdag 12/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
    Deadline for Nyhedsbla det nr. 3 - 2012 
Torsdag  14/6 19.30 Nø Køreplanskørsel  
Tirsdag 19/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  21/6 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 26/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde  
Torsdag  28/6 19.30 Nø Klubaften 
     
Tirsdag 3/7 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  5/7  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 10/7 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  12/7  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 17/7 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  19/7  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 24/7 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  26/7  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 31/7 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde  
 


