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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. 14.00. 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 25. juni 2011 
Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg 

Deadline for Nyhedsbladet nr. 4 - 2012: Tirsdag den 4. september 2012 

mailto:dmjk@dmjk.dk
www.dmjk.dk
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Redaktørens pift 

Sankt Hans er overstået og skolernes sommerferie nærmer sig hastigt. På 
mærkværdigvis lykkedes det at færdigredigere juni nummeret af 
Nyhedsbladet inden der skal vendes blad i månedskalenderen. Tak til dig, 
kære læser, for din tålmodighed med at afvente bladet. Og en om muligt 
endnu større tak lyder til de trofaste bidragydere, der også denne gang har 
gjort det muligt at levere 24 sider. 

Her i foråret har jeg desværre stort set ikke været i Albertslund, men når jeg 
har været der, har det været meget tydeligt, at der er stor aktivitet. Hver gang 
har budt på nye fremskridt på anlægget. Det er dejligt at se, og jeg håber 
aktivitetsniveauet kan holdes højt, selv om vi nu er i en periode med stor 
konkurrence fra friluftslivet. 

Sol og frisk sommerluft skal vi huske at få, og det er herligt, at formanden 
igen i år vil lægge hus og have til som mål for en sommerudflugt, der 
samtidig indeholder mulighed for feltstudier ud i både model- og 
jernbaneteknik. 

Denne sommer skulle det også være muligt at se relativt store 
entreprenørarbejder i forbindelse med jernbanebyggerier rundt i landet. Men 
flere steder kniber det med at se dem fra et tog fordi togdriften er indstillet 
mens byggeriet står på, f.eks. på Nordvestbanen mellem Lejre og Holbæk. At 
togdriften lukkes skyldes flere praktiske forhold. Ikke mindst kan arbejdet 
udføres hurtigere og sikrere, når der ikke hele tiden skal passes på 
forbipasserende tog. Ydermere ville togene kun kunne køre med nedsat 
hastighed, så de normale køreplaner ville ikke kunne gennemføres. 

Selv synes jeg, det er vigtigt at få inspiration fra virkelighedens jernbane, så 
modelbanen kan blive en rigtig jernbane i model. Det gælder alle områder 
lige fra by og landskab, over selve jernbaneanlæggene med det rullende 
materiel til driftsforhold med køreplaner, gods og passagerer. Til den slags 
studier er den lune sommertid velegnet. 

Næste modelbanesæson byder på flere arrangementer. Et af de første er 
Spor0-træffet i Odense den 13. oktober, og senere, i marts, er det såmænd 
vores egen gode forening, der runder 75 år. Der er derfor god grund til at 
samle så mange gode energier og ideer som muligt. 

Nu er der så lige plads til at ønske jer Alle en Rigtig god sommer og på 
gensyn i september nummeret. 

Jens H B 
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Formandens klumme 

Så er sommeren over os og selvom det ikke er så varmt, så er det en dejlig 
årstid med lange lyse aftener. Det plejer også at være den årstid, hvor der er 
skruet lidt ned for modeljernbaneaktiviteterne til fordel for andre sysler. Men 
ikke i DMJK Alb – her knokles der som vanligt med anlægsbygning, og det 
ville være godt, hvis vi kunne holde det høje niveau henover sommeren. I 
forrige klumme skrev jeg lidt om hvad der skulle laves i den nærmeste fremtid 
og her er en kort status: 

1. At få færdiggjort el-arbejdet på Helgoland, så vi kan lægge ’låget’ på. 
Status: Færdigt og der er lagt låg på. 

2. At få bygget understellet til højbanen henover Frihavn og videre ud 
mod den fri strækning. 
Status: Godt i gang 

3. At få lagt det sidste spor i spiralen 
Status: Færdigt 

4. At få bygget planum til den store dobbeltsporskurve på 
hovedsporsstrækningen. 
Status: Påbegyndt 

Samtidig med disse aktiviteter har Bo & Co. godt gang i sporlægningen på 
Østerport, hvor de nu er ved at arbejde sig ud mod hovedstrækningen til 
Køge. På selve stationen er der lagt ca. 75% af sporet og i hvert fald mere 
end rigeligt til, at det opfylder målsætningen om at vi skal kunne tage et tog 
ind på stationen og vende det (til indvielsen ved vort jubilæum næste år).  

På Køge er landskabsarkitekterne også godt i gang, men der er dog stadig 
en del ’huller’, som de arbejder på at lukke. I lokalet er der foretaget en hårdt 
tiltrængt oprydning i vore enorme beholdninger af gammelt kabel (primært fra 
nedtagning af Gb-anlægget). Poul har sorteret til den helt store guldmedalje 
og solgt en trailerfuld til skrotmanden, som har givet et pænt bidrag til 
klubkassen (der er penge i lortet!). 

Hvis vi kigger lidt fremad, så skal der i den nærmeste fremtid ske følgende i 
Alb: 

1. Arbejde videre med sporlægning på Østerport og ud ad strækningen 
i det omfang planum er klar. 

2. Få lavet en plan over hvor der skal være sporisolationer mm. på 
Østerport, så vi kan få startet el-arbejdet. 

3. Få trukket ’strækningskabel’ fra Køge til Østerport og Helgoland. 
4. Forsætte med landskabsdelen af Køge. 
5. Planum til højbanen og hovedsporsdobbeltkurven 



Nr. 3 – Juni 2012 

5 

Det er selvfølgeligt vigtigt, når vi bygger et anlæg som det vi er i gang med, at 
vi holder et højt kvalitetsniveau i alt hvad vi foretager os og frem for alt 
overholder klubbens standarder. Det er da heller ikke fordi det er noget 
problem, at jeg nævner dette, men vi (måske nok mest formanden) var lige 
ved at komme galt af sted i tirsdags, i forbindelse med opmærkning til 
udkørslen fra Østerport. Heldigvis opdagede vi fejlen inden der var spildt for 
meget arbejde og det førte til en interessant diskussion omkring 
overgangskurver, mindste sporafstand i kurver samt overgangsstykke mellem 
modsatrettede kurver, som jeg tror var meget lærerig for alle parter. Selvom 
det er tør læsning, så er det essentielt, at man er bekendt med de af 
klubbens standarder, der er relevante for det arbejde der udføres, og det er 
nok umagen værd at studere dem grundigt. Det er ikke nødvendigt at kunne 
dem udenad, men det er vigtigt at vide, hvad der findes standarder for og 
hvor de finder anvendelse og at kunne slå op i dem, når man er i tvivl. Den 
nysgerrige læser kan finde dem dels i klubben samt på klubbens 
hjemmeside.  

På Nørrebro har holdet besluttet at lukke henover sommeren, dvs. at der i juli 
og august ikke er de ordinære klubaftener, som først genoptages i normalt 
omfang til september. Der er desværre kun en meget lille trofast skare der 
kommer regelmæssigt på Nø og hvis bare 1 eller 2 er væk bliver der tit meget 
ensomt, så derfor lukningen. 

Ellers er der vel ikke så meget tilbage end at ønske alle medlemmer og deres 
nærmeste en rigtig god sommer og husk så, at vi har sommerudflugt d. 18. 
august, hvor vi håber at se rigtigt mange deltagere. 

Jan Bertelsen 

Sommerlukket på Nørrebro 

Nørrebro holder sommerferie i juli og august måneder. 
Erik Ravn 

Sommerudflugt 18. august 2012 

Så er det tid til den årlige sommerudflugt for DMJK. I år går turen til det 
skønne Odsherred, hvor vi besøger Odsherreds trafikmuseum i Hørve og 
derefter tager hjem til undertegnede, hvor der vil blive tændt op i grillen og 
være almindelig hygge. Det vil også være muligt at bese min modeljernbane 
og muligvis også at køre med den (hvis jeg kan få den bragt i driftssikker 
stand – det er lidt udenfor min køresæson). Fra haven vil det endvidere være 
muligt i minuttal 18 & 22 (ca.) at se OHJ togene passere i det fjerne.  
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Til grillen laver Sysser og jeg en skudefuld salat, men I bedes selv medtage 
det, der skal på grillen. Der vil også være mulighed for at købe øl, vand og 
vin til butikspriser, men det kan selvfølgelig også medbringes. Udflugten 
slutter, når de sidste tager hjem. 

Vi mødes på trafikmuseet kl. 12.30. Som vanligt kan vi aftale transporten 
derop i klubben tirsdagen forinden, men for de, der vil med tog, så kan det, 
på trods af sporarbejde på Nordvestbanen og indsættelse af togbusser, lade 
sig gøre med en afgang fra Kh kl. 10.03, der ankommer til Hørve 12.12. I 
Hørve er der også en SuperBest lige ved stationen, for de der ønsker at 
proviantere lokalt. Entre til museet er 20 kr. for voksne. 

Jeg håber, at rigtig mange vil deltage. 
Jan Bertelsen 

Sporvognskavalkade 

Dette er en markering af at det den 22. april var 40 år siden den sidste 
sporvogn kørte i DK, og der dagen efter var kavalkade med 
museumsvognene.  

 

Morten har hjulpet mig med sporvognene og bilerne er mine egne, der 
selvfølgelig alle er modeller før 1972. Synd at de virker så nye og skinnende, 
de skulle stå et par år på anlægget, så støvet kunne falde på dem. 
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Den hvide Hillman Imp er min egen som jeg købte i 1971 og takket være den 
kom jeg meget rundt og fotograferede tog og sporvogne i de unge år. 

 

Det var en forrygende weekend. Nogle år forinden havde jeg indmeldt mig i 
SHS og DJK, så jeg kendte mange der også fotograferede sporvogne i 
dagene op til nedlæggelsen. 

Mine dias fra nedlæggelsesweekenden viste jeg til kaffen i Albertslund den 8. 
maj og fik mange gode kommentarer og oplysninger bl.a. fra formanden. 

Olaf Hermansen 
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Spor0.dk 

Sommeren er ved at være over os, og det er tid til at lade op, til en ny sæson 
med nye og spændende tiltag inden for vores verden med spor 0. Så derfor 
HUSK allerede, at der er Spor 0 træf i Odense Model Jernbane Klub, 
lørdag den 13. oktober, det er her medlemmer fra alle de andre klubber 
kommer, og det er her man kan få nye ideer og venner. 

Det med ideer og tips, samt billeder mm. kan du allerede se på hjemmesiden 
www.Spor0.dk, og du er meget velkommen til også selv, at give dine ideer fra 
dig her, samt billeder. 

Spor0.dk vil hermed ønske alle en god sommer og ferie, og vi glæder os til at 

se de nye tiltag. 

Merete Nærum-Pedersen og Søren Kronholt 

 

 

Foto fra Søren Kronholts private modelanlæg, hvor der er sommerstemning i 
en have 

http://www.spor0.dk/
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Digitalisering 

Efter opfindelsen af damplokomotivet i det nittende århundrede begyndte 
man at fremstille modeller af lokomotiver og vogne, først til brug som legetøj 
for børn og senere også til voksne til hobbybrug. I de første mange år 
benyttede man fjederoptræk som drivkraft. Der bestod her flere ulemper, dels 
var det vanskeligt at styre lokomotivernes hastighed, og dels skulle 
lokomotiverne ustandseligt trækkes op. Efter opfindelsen af 
dynamoer/generatorer til fremstilling af elektricitet var det derfor en væsentlig 
forbedring at gå over til elektrisk drift af modeljernbaner. Der bestod dog 
stadig problemer med styringen af lokomotiverne, selv om man nu kunne 
køre så længe man ville, og selv om man kunne skifte køreretning på 
forskellig måde, eller foretage afkobling af vogne fra lokomotivet. Den 
elektriske drift gav den fordel, at man nu på en let måde kunne regulere et 
lokomotivs hastighed. Hastigheden ved et konventionelt lokomotiv indstilles 
ved hjælp af en drejeknap på en transformator. I det indre af transformatoren 
glider en sko hen over den blottede sekundære vikling i transformatoren og 
aftager i overensstemmelse med drejeknappens stilling en spænding, der 
varierer i størrelse. Denne spænding leveres direkte til sporet. Lokomotivets 
motor roterer hurtigere, jo større spændingen er. Stilles drejeknappen tilbage 
til nul, foreligger der ingen spænding på sporet. Der er tale om analog drift. 

Et virkeligt gennembrud er opnået ved digital drift, som nu har vundet vid 
udbredelse til styring af modeljernbaner, og som er baseret på digitalteknik. 

Men hvad er digitalteknik? Det følgende er et forsøg på en forklaring. 

Digit er engelsk og betyder et encifret tal. For at kunne styre et bestemt 
lokomotiv behøver vi i lokomotivet en dekoder med en adresse til 
lokomotivet. En adresse, der svarer til et telefonnummer. Skal vi tale med en 
telefonabonnent, indtaster vi abonnentens telefonnummer, hvorefter 
telefonselskabet skaber forbindelsen. På samme måde skal vi indtaste en 
adresse til det bestemte lokomotiv på vor kørekontrol, for at kunne styre det. 
Men hvad er det for tal, der kan bruges til dette formål? Her er det binære 
talsystem velegnet. 

Vi kender alle og er fortrolige med 10-talssystemet, som vi bruger i det 
daglige. Men der findes også et andet talsystem, det binære talsystem, hvor 
tallene udtrykkes som potenser af tallet 2. En potens af 2 angiver, hvor 
mange gange tallet 2 skal ganges med sig selv. Således er tallet 2 ganget 
med sig selv 0 gange pr. definition lig med tallet 1. Tallet 2 i 1 potens er 2, og 
stiller vi rækken af potenser af tallet 2 op, får vi følgende resultat, idet vi 
angiver dem fra højre:                  
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Potens af 2: 2
7
 2

6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 

og de tilsvarende 
værdier i  
10-talssystemetet: 

128 64 32 16 8 4 2 1 

Vi vender os nu til elektronikken, og ser på begreberne bits og bytes. En byte 
består af otte bits, der kan illustreres som en kasse med otte rum. Disse rum 
nummereres fra højre begyndende med rum nr. nul og sluttende til venstre 
med det ottende rum, der så er rum nr. syv. 

Lægger du noget i et rum, er det fyldt, og er der ikke noget i et rum, er det 
naturligvis tomt. Det, som du fylder i, kan være en spænding, der kan have 
en størrelse, som for eksempel kan være fem volt, 16 volt eller 22 volt. Man 
kan udtrykke det på den måde, at den pågældende bit er ”tændt”. Er der 
modsætningsvist ikke noget i rummet, er en bit tom, eller den har 
spændingen nul og er altså ”slukket”. 

Bit´ene svarer til et binært talsystem, dvs. et talsystem, der er baseret på, at 
tallene udtrykkes som potenser af tallet to, således: 

Bit nr.: 7 6 5 4 3 2 1 0 

Potens af 2: 2
7
 2

6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 

Værdi: 128 64 32 16 8 4 2 1 

Er alle bits ”tændt”, vil byten have værdien 255, som er summen af de 
enkelte værdier, dvs.: 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 +1 = 255.  

Er ikke alle bits ”tændt” på samme tid, er bytens værdi lig med summen af de 
”tændte” bits. 

Er kun en enkelt bit ”tændt” vil værdien af byten ligge mellem 1 og 128, eller 
udtrykt på en anden måde: 

1 < = værdien af den pågældende bit < = 128. 

Er ingen bit ”tændt”, er bytens værdi nul. 

Når det mindste tal – nul – regnes med, kan der altså dannes 256 tal med en 
byte med otte bits. 

En byte kan derfor antage alle værdier, som er: 

0 < = bytens værdi < = 255, dvs. i alt 256 forskellige værdier. 
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Eksempler: 

2
7
 2

6
 2

5
 2

4
 2

3
 2

2
 2

1
 2

0
 

128 64 32 16 8 4 2 1 

Hvis alle bits er ”tændt”, vises det ved otte ettaller:  

1111 1111 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 +1 = 255 

Hvis den tredje og ottende bit regnet fra højre er ”tændt”, fås følgende: 

1000 0100  =  128 + 4 = 132 

Og andre eksempler, stadig regnet fra højre: 

0101 0101  =  64 + 16 + 4 + 1 = 85 

0010 0011  =  32 + 2 + 1 = 35 

0000 0000  =  0 

En byte kan for eksempel angive en adresse til et bestemt lokomotiv. 
Adressen skal desuden efterfølges af en udførelsesordre, der kan angive 
lokomotivets køreretning, angive et stop, en ændring af køreretningen eller 
tænde/slukke belysningen på lokomotivet. Sender en kørekontrol et signal 
med en adresse og en udførelsesordre til et bestemt lokomotiv, der er 
udstyret med en dekoder, og som befinder sig på en strækning med flere 
lokomotiver, vil dette bestemte lokomotiv reagere på signalet, medens de 
andre lokomotiver ignorerer signalet.  

I en senere artikel vil styringen af Märklins lokomotiver og signaler samt 
sporskifter blive forklaret nærmere. Man skal være opmærksom på, at 
Lokomotiv- eller dekoder- adresserne i Märklins system som følge af den 
anvendte trinær-logik er reduceret fra det binære talsystems 256 muligheder 
til 80 lokomotiv- adresser, medens alle 256 muligheder kan udnyttes for 
sporskifter og signaler. Det er derfor nødvendigt at benytte de for de enkelte 
digitale Märklin-enheder angivne kodninger, der fremgår af Märklin´s 
manualer og tabeller. 

Erik Hallam 
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En Buskmands beretning  

Vejledning i busk og krat: 

1. Man køber et 
fritidshus i Sverige 

Det skal ligge tæt på 
skoven (skogen) så 
man er sikker på at få 
mos på taget. Dels 
indeholder mosset 
sparsomt med jord, og 
dels er det kun til 
husets gavn at det 
fjernes. 

 

 

2. Tørring 

Mosklumperne lægges til 
tørre på en avis (den behøver 
ikke at være svensk). 
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3. Maling 

Mens mosset tørrer, har du været på brandudsalg i din lokale malerforretning 
og indkøbt spraymaling. Grønne evt gule farver. 

Mosklumperne flades lidt ud (bøjer lidt under tørring) og grundes med den 
mørkeste grønne spray. 

Efterfølgende kan man muntre sig med andre farver i lettere lag. Eventuelt 
duppes røde/gule/hvide blomster med en lille pensel. 

 

 

4. Anlæg 

Efter endnu en tørreperiode er mosklumperne begyndt at ligne småkrat og 
buske.  

Du kan eventuelt fjerne lidt af bund-snasket, hvis der er kommet jord med, og 
buskene kan nu placeres på anlægget.  

(Foto på næste side) 
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Efterskrift: 

Her vil gamle mosgroede medlemmer straks hyle op om konservering 
(glycerin?) men ovennævnte fremgangsmåde har jeg selv benyttet på 
DMJK's gamle anlæg og det holdt/holder i mange år, bare det får lov at ligge i 
fred....   

Skulle det smuldre væk efter en årrække, så har du masser af friske buske 
på dit svenske tag og anlægget fornys en smule. 

  

God fornøjelse 

W.C. Busch 

Kratlusker 

 

dansk oversættelse: Vøgg 
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Scener fra Albertslund 
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Billederne på side 15 og 16 er fra den 15. maj 2012 og taget af Erik Hallam 
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Albertslund den 5. juni 2012 

 

Øverst: Sneglen mellem Østerport og Helgoland. 

Nederst: Køge, Frihavn og Østerport lidt fra oven 
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Besøg den 22. februar 2012 hos 

Karlemoseparkens Modeljernbane Klub 
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Billederne fra Karlemoseparken er taget af Olaf Hermansen 
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Virkeligheden står mål med fantasien 

  

Sporet skulle sidetrækkes af to gange. Den første (højre) del er trukket mod 
fotografen, og så så det således ud. Ligheden med tegningen til højre er 
påfaldende. 

Jens H B 

 

 

 

  

Smagsprøver på tilbehør fra Epoke Modeller 
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Bestyrelsesmøde 11.04.2012 

1. Referatet af foregående bestyrelsesmøde blev godkendt. 

2. Regnskab og budget: Poul havde opgjort forbruget til nu, og Alb. havde 
allerede brugt ca. halvdelen af budget, og der forventes brugt ca. 5000 kr. til 
sporbesættelsesmoduler, så i år vil vi nok komme til at overskride budget, 
hvis vi fortsætter med aktiviteterne som nu. Der er brugt lidt ekstra til kuverter 
og porto til nyhedsbladet, men det er en investering i fremtiden. Biblioteket 
har næsten brugt alle pengene til tidsskrifter, så hvis der skal indkøbes 
bøger, må en lille overskridelse påregnes. Tegningsarkivet har allerede solgt 
for 1750 kr. Der er 9 medlemmer i restance, og desværre bliver vi færre i 
klubben, så forhåbentlig er det bare en forglemmelse. 

3. Nø: Håndværkerne er færdige, heldigvis hurtigt denne gang. 
Mødeaftnerne fortsætter som vanligt. 

4. Alb: Andreas er færdig med ledningstrækkeriet på Helgoland om en 
enkelt byggeaften, så kan vi fortsætte med bordet oven over og lægge spor i 
spiralen. Der er et problem med lasker til de ældre færdigspor, Poul 
undersøger om vi kan lave nogle der passer. Poul er stadig i gang med at se 
på oprydning af kabler, og syntes vi skal skrælle de kabler der ikke er med 
jord. Stig Kaspersen og Andreas vil gerne lave en køreplan Køge – Nærum, 
med det materiel der er til rådighed p.t. Hullet i taget ser ud til at være tætnet. 
Richard har testet alarmen som aftalt, en gang i kvartalet. Andreas og 
Richard vil finde ud af hvad vi skal bruge til overvågning af Helgoland. 
Sporlægning går stærkt, idet forsøg med at lægge 3 m af gangen ser fint ud. 
Det går fint med ”kolonnen” – folk får noget fra hånden, det er ikke kun blevet 
en kaffeklub. 

5. Arkiverne: Folk er begyndt at låne bøger igen – Poul har fået ryddet godt 
op i biblioteket, så man kan komme rundt og finde tingene. Biblioteket 
mangler stadig en wienerstige, men vil prøve at låne den 2m stige der står på 
Nø. Jan prøver igen at fremskaffe retningslinjer for, hvad der skal ske med 
Alkjærs arkiv. Poul laver en undersøgelse af interessen for tidsskrifterne, som 
er meget dyre at købe, hvis ingen læser dem. Pengene kunne i stedet bruges 
til spændende bøger. 

6. Moduler: For at lette adgangen til brugen af sporvejsmodulerne på 
køreaftener, vil de blive flyttet over langs Nærum st., hvis forlængelse nu er 
færdig. 

7. Spor0: Næste Spor0 træf vil være i Odense – dato fastlægges snarest. 

8. DMJU: Poul deltager i generalforsamlingen på udstillingen i Kolding. 
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9. Arrangementer: Vi afventer en afklaring på udflugten til Museumstog i 
starten af juni. Poul undersøger om evt. deltagelse i FdMJK udstilling på 
teknisk museum til september. 

10. Bestyrelsens årsplan: Bestyrelsens fordeling af arbejdsopgaver blev 
gennemgået, og Jan laver en opdateret udgave. 

11. Næste møde: Onsdag d. 11. juli hos Christian. 

Referat: Flemming 

 

Cykler fra Epoke Modeller ApS 

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 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 
     
Torsdag  2/8  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 7/8 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  9/8  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 14/8 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  16/8  Nø Sommerferielukket 
Lørdag  18/8   Sommerudflugt til Odsherred 
Tirsdag 21/8 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  23/8  Nø Sommerferielukket 
Tirsdag 28/8 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde 
Torsdag  30/8  Nø Sommerferielukket 
     

Søndag  2/9 11-15 Fb 
Samlertræf for gammelt legetøj i 
Frederiksberghallen 

Tirsdag 4/9 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
    Deadline for Nyhedsbladet nr. 4 - 2012 
Torsdag  6/9 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 11/9 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
  19.00 Alb Modelbyggerne mødes i Albertslund 
Torsdag  13/9 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 18/9 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  20/9 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 25/9 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og Albertslundmøde 
Torsdag  27/9 19.30 Nø Klubaften 

God sommer! 


