
 

 

 

 

 

 

Dansk      Model – Jernbane Klub 
 

 

 

 

Nyhedsbladet 
 

 

Nr. 2 – april 2013 ISSN 1601-9229 

 

 

 



2   DMJK - Nyhedsbladet 

 

Dansk Model – Jernbane Klub 
Stiftet 25. marts 1938 

DMJK har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for jernbaner og sporveje samt 

modeller heraf. Dette formål søges fremmet blandt andet ved: 
o Oprettelse og drift af modeljernbaneanlæg. 
o Afholdelse af møder, foredrag og udflugter. 
o Opretholdelse af et bibliotek, et tegningsarkiv og et fotoarkiv. 
o Indsamling af oplysninger og effekter med tilknytning til formålet 
o Samarbejde med tilsvarende organisationer i ind- og udland. 

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

Modelbaneanlæg i størrelse 0 (”nul” – 1:45): 

Albertslund, Rørvang 2: Tirsdag fra kl. 14.00. 2-skinnedrift med dcc, under bygning. 
Nørrebro Station: Torsdag fra kl. 19.30. 3-skinnedrift, analog. 

Kontingenter fra 1. juli 2013: Indskud ved optagelse: Kr. 25,00.  

Alle medlemmer betaler grundkontingent: Kr. 140,00 halvårligt.  
Desuden betaler de, der benytter modelbaneanlæggene, byggekontingent: Kr. 310,00 
halvårligt. 

Fg. formand: E-mail: formand@dmjk.dk 

Jan Bertelsen, Åstoftevej 63, 4550 Asnæs Tlf.: 2328 5749 

Fg. næstformand: E-mail: naestformand@dmjk.dk 

Andreas Rasmussen, Drejøgade 27, 3.th, 2100 København Ø Tlf.: 6061 0496 

Bestyrelsesmedlem: E-mail: bo.lilliedal@parkhoj.dk 

Bo Lilliedal, Næsbyholmvej 14C, 3., 2700 Brønshøj Tlf.: 3880 1765 

Fg. 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 

Bibliotek: E-mail: bibliotek@dmjk.dk 

Poul Lindbjerg, Møllebovej 5, 2640 Hedehusene Tlf.: 4252 2927 

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 9. april 2013 
Nyhedsbladet er trykt af Poul Lindbjerg 

Deadline for Nyhedsbladet nr. 3 - 2013: Tirsdag den 11. juni 2013 

Forsidebilledet: Indvielses- og jubilæumstoget er netop ankommet til Østerport fra Køge den 
9. marts 2013.   

www.dmjk.dk
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Redaktørens pift 

Velkommen til forårsnummeret, der er kommet til efter en meget aktiv og travl 
vintersæson i Dansk Model–Jernbane Klub. Der er bygget modelbaneanlæg med 
borde, spor, sporskiftedrev og computerstyring af i første omgang sporskifterne. 
Der er ryddet op og rengjort. Der er skrevet og leveret billeder til såvel ordinære 
Nyhedsblade som Festskriftet i anledning af klubbens 75 års jubilæum. Der har 
været afholdt jubilæumsfest med indvielse af den første egentlige strækning i 
Albertslund, om end i første omgang kun enkeltsporet. Der har været 
generalforsamling og senest har modulanlægget været på udstilling i Køge. Jeg 
bliver helt forpustet af den oplistning. 

Selvfølgelig er der også noget, der ikke lige glider som det skal, når så mange jern 
er i ilden. Formanden skriver om nogle af tingene her i bladet, men også 
ombygning af rullende materiel til to-skinnedrift går fortsat trægt. I denne omgang 
er det vist kun blevet til nogle enkelte vogne som Søren Kronholt lod sig overtale til 
at ombygge til jubilæums- og indvielsestoget. Hvis der er en ny modelbygger, der 
gerne vil forsøge sig med at ombygge et køretøj til to-skinnedrift, er jeg sikker på at 
der vil være støtte og gode råd at hente hos modelbyggerne, der jo mødes i 
Albertslund den anden tirsdag i ulige måneder. Det er jo også en måde at komme 
forsigtigt i gang med at bygge selv. 

Computerstyring eller digitalstyring af de faste anlæg har vi hidtil kun haft af 
sporskifterne på modulanlægget. Til jubilæet/indvielsen fik et hold med Klaus 
Kongsted i spidsen etableret tilsvarende styring af sporskifterne på Køge og 
Østerport, samt ikke mindst etableret betjening fra en pc. Til pc’en er også 
forbundet sporisolationer, så man på ”sportavlen” kan se, hvor der er besat – hvis 
vognene har den foreskrevne modstand forbundet over hjulene. Den 14. maj er der 
introduktionsaften til teknikken. 

Tilbage til indvielsestoget, der bestod af Ljungbergs model af P 923, to af hans Av-
vogne samt Klaus Kongsteds model af CIWL spisevogn WR 2419, våbenstilstands-
vognen fra Paris 1918 og 1940. P 923 og de to Av-vogne udgjorde sammen med 
Poppels model af den gamle kongevogn S8 indvielsestoget på den første 
strækning på Godsbanegården, Køge - Sdr. Bjærge. Da jeg for lidt siden så efter i 
Nyhedsblad nr. 1 1975 viste det sig, at der også datomæssigt var sammenfald. I 
1975 fandt indvielsen nemlig også sted den 9. marts. Må det varsle lige så mange 
gode oplevelser i Albertslund som vi havde på Godsbanegården! 

Jens H. B. 

Nye medlemmer 

Vi har fået to nye medlemmer, der bydes hjertelig velkommen i DMJK: 

Poul Erik Pedersen og 
Jørgen Holm 

Poul Lindbjerg  
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Formandens klumme 

Så er det overstået og det gik jo heldigvis rigtig godt. Det er selvfølgelig klubbens 
75-års jubilæum, der tænkes på her. Det var en stor dag, vi havde over 100 gæster 
og de gæster (og medlemmer) jeg talte med udtrykte stor tilfredshed med 
arrangementet. Der var også ydet en stor indsats og der skal lyde en varm tak til 
alle de medlemmer, der med deres indsats bidrog til at vi havde en god dag og 
selvfølgelig også for, at vi nåede at få hovedstrækningen færdig til at kunne køre 
indvielsestoget. 

Det var lige til øllet, at vi blev klar og de sidste prøvekørsler før indvielsen afslørede 
desværre også nogle steder, hvor sporet ikke lå godt nok og som vi efterfølgende 
skal have rettet op på for at sikre en stabil drift i årene fremover. Vi har alle lært 
meget af det anlægsarbejde, der har fundet sted de sidste 1-2 år og der er helt 
klart ting vi kan blive bedre til – det står der mere om i et andet indlæg i bladet. 

Også klubbens 75. ordinære generalforsamling er blevet afholdt, som vanligt i god 
ro og orden. Bo Lilliedal blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Flemming, der 
havde valgt at trække sig, og jeg vil gerne ønske Bo tillykke med valget. 

Mens dette skrives er vi ved at gøre klar til unionens udstilling i Køge. Det er som 
sædvanligt et hestearbejde at gøre modulanlægget klart til udstilling. 
Benkonstruktionen er besværlig at have med at gøre, når vi skal flytte anlægget og 
vi har siden DTM sidste efterår talt om at lave en anden konstruktion, men 
prioritering af det faste anlæg har bevirket at dette ikke er nået endnu, men måske 
skulle vi tage os sammen og få det gjort inden vi næste gang skal på langfart med 
modulerne. 

På Albertslundmødet den 26. marts blev der lavet en liste over de arbejder, som vi 
i første omgang skal prioritere for at få lavet mange af de ting, der er påbegyndt, 
færdige. Listen kan ses i referatet fra mødet, som kan findes på klubbens 
hjemmeside og i klubben. Efter disse arbejder er der en række projekter til videre 
udbygning af Østerport (personvognsdepot, godsside og frihavn) og først derefter 
kaster vi os over yderligere udbygning af det faste anlæg. 

Jan Bertelsen 

Bestyrelsens konstituering 

På grund af ferie har bestyrelsen desværre ikke haft mulighed for at konstituere sig 
efter generalforsamlingen selv om det ifølge vedtægterne skulle være sket inden 
en uge efter generalforsamlingen.  

Formand, næstformand og kasserer fungerer imidlertid videre på posterne indtil 
den nye bestyrelse konstituerer sig. 

Jan Bertelsen 
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Digitalintroduktionsaften 

Tirsdag den 14. maj kl. 20 i Albertslund 

DMJK har i snart mange år anvendt digitalstyring til kørslen med vores tog. Men på 
Albertslund-anlægget er det også meningen at benytte dele af digitalteknikken til at 
konstruere sikringsanlæg i modsætning til de relæanlæg vi kender fra Nørrebro- og 
Gb-anlæggene. 

For nogle kan det virke som rent trylleri hvad der foregår – men det er det ikke helt! 
Derfor har vi besluttet at holde et lille kursus i Albertslund tirsdag den 14. maj kl. 
20.00. Niveauet vil være så de fleste, der blot har en smule grundlæggende 
kendskab til el samt lidt logisk sans kan være med.  

Kurset vil være delt op i to dele af hver ca. ½ times varighed med en pause 
imellem. Første del vil primært gå på den teoretiske baggrund for 
digitalsystemerne, og den måde de taler sammen med hinanden, med lokomotiver, 
sporskifter, signaler, pulte mm., mens anden del vil være mere konkret fokuseret 
på de ”dimser” vi har valgt at benytte på Albertslund-anlægget. Vi vil ikke komme 
ret meget ind på lokomotivdekodere, programmering af disse eller betjening af 
disse. Kurset går mest på de dele, der skal bruges til at få sikringsanlæggene til at 
virke og ”snakke sammen”, dvs. eksempelvis sporskifte- og signaldekodere, 
sporbesættelsesmeldere, tilbagemeldingsenheder og tilslutningsmoduler til PC’ere. 
Hvis alt dette lyder som sort snak, så fortvivl ikke – formålet med kurset er netop at 
få en grundlæggende forståelse for hvad de forskellige dimser er, og hvad de 
bruges til. 

Formen bliver Powerpoint-understøttet præsentation, især til første del, og lidt 
mere pille-rode-rage med dimserne og dialog i anden del. Da tiden er stærkt 
begrænset er det naturligvis også begrænset hvor dybt vi kan komme med 
emnerne, ligesom der næppe er tid til mange sidespring om f.eks. andre 
komponenter/systemer end de vi har valgt at bruge, eller baggrunden for vi har 
valgt netop disse. Men efter kurset vil man forhåbentlig have en base for at søge 
yderligere information eller måske få lyst til at deltage i arbejdet med 
konstruktionen af sikringsanlæggene – eller bare have aflivet ideen om trylleri! Og 
skulle der være stemning for endnu et kursus med fokus på andre ting inden for 
digitalteknik, er dette heller ikke umuligt. 

For at få en idé om hvor mange vi bliver, vil jeg sætte pris på en tilkendegivelse om 
deltagelse enten på klaus@kongsted.net eller direkte i klubben. Og da vi holder 
kurset ved kaffebordene i Albertslund, er disse denne aften reserveret til dette 
formål.  

Klaus Kongsted 

  

mailto:klaus@kongsted.net
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Tak for gaverne! 

Ved klubbens 75-års jubilæum, var der rigtig mange, der betænkte klubben med en 
gave. Der var rigtig mange fine og brugbare ting iblandt disse. Jeg vil gerne på 
klubbens vegne sige rigtig mange tak for de fine gaver.  

Her er hvad vi fik foræret: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Bertelsen 

 
KMJK: En check på 250 kr. 

Kaj Juul-Pedersen: En buket blomster. 
JMJK: Gavekort til Togcenter Gentofte, 300kr. 

Togdillen Vanløse: 2 fl. Rødvin. 
GMJS: En bog med X-2000 og en fl. Likør. 

Havemøbelcentret: 1 fl. Gl. Dansk. 
H0 Ålborg: Armsignal i samlesæt. 
SMJK: Åben godsvogn fra Lenz. 

Bo Dyja: 2 model skure. 
OMJK: Værktøjssæt. 

Frisporet ved Flemming Søborg: Politibil 
Vagn Holstein: 4 puffer og en strømaftager, lavet af Viggo Holstein. 
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Kvalitet 

Efter at vi har fået taget hovedstrækningen (delvist) i brug og kørt på meget af det 
nye anlæg har der vist sig forskellige fejl og mangler ved det anlagte. 

Anlægget er blevet bygget af en kreds af ivrige og ihærdige mennesker, og vi har 
helt klart gjort vores bedste, så ingen skal klandres for sin indsats. Men få af os har 
megen erfaring med at anlægge et anlæg af disse dimensioner og der er rig 
mulighed for at blive bedre til det vi gør. Der har vist sig en del områder, hvor vi 
med en relativt beskeden indsats kan løfte kvaliteten af det udførte arbejde, så vi 
får et bedre og mere driftsikkert anlæg: 

Overholdelse af klubbens standarder: Det burde være unødvendigt at pointere 
at disse skal overholdes, men det har vist sig at vi (uforvarende) ikke har gjort dette 
konsekvent nok: Det drejer sig især om standarderne i gruppe B, der alle 
omhandler det faste anlæg. 

B01 – Fritrumsprofil: Denne skal overholdes – vi har ikke gjort dette bl.a. ved 
perronanlæg på Køge. Det koster så lidt at checke standarden før der laves noget 
nyt i forhold til det besvær det er at rette det efterfølgende. 

B03 – Overgangskurver: Denne standard er en anbefaling og der var i 
anlægstegningerne ikke afsat plads til sådanne og de blev følgelig udeladt. Det kan 
i sig selv være rimeligt nok, men fremover skal det tænkes ind planlægningen. Det 
er også en forudsætning for overhøjde, som vi anvender, så selv om det er en 
anbefaling, endte det med at være et krav! 

B04: - Overhøjde: Denne er også en anbefaling, men da det står helt klart og 
tydeligt i B04, at overgangskurver er en forudsætning for overhøjde, så har vi ikke 
overholdt klubbens standarder her. Selve overgangen fra vandret spor til spor med 
overhøjde skal i henhold til standarden fordeles over overgangskurvens(!) længde. 
Også her har vi et problem, idet det nogle steder er sket lige lovligt brat. 

B06: - Sporskifter og sporkrydsninger: De sporskifter (og englændere) der er blevet 
anvendt er stort set alle genbrugskomponenter. De er blevet lagt og brugt på Gb, 
afmonteret fra Gb anlægget mere eller mindre hårdhændet, fået fjernet 3-skinne 
mm., gemt i en stak af andre skifter i en flyttekasse eller på en reol, afrenset for 
ballast med forskellige mere eller mindre blide metoder, og til sidst monteret på 
anlægget. Jeg ved ikke, hvordan vi har kunnet være så dumme, at vi uden videre 
har antaget, at disse ville være i orden efter den behandling. Da vi i sin tid byggede 
skifter og englændere til Nø’s reetablering, var det et krav, at alle skifter skulle 
gennemgås og eftermåles for overholdelse af klubbens standarder inden de blev 
lagt på anlægget. Denne procedure skal vi genindføre fra nu af. Dvs. alle skifter 
skal inden de monteres på anlægget kontrolleres for overholdelse af mål (som 
angivet i B06), de skal kontrolleres for at alle skinnesøm sidder fast og at sporet er 
ordentligt fastgjort og har et jævnt forløb samt lodninger er i orden. Denne kontrol 
skal udføres omhyggeligt af en kompetent person og godkendelse sker ved 
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mærkning med dato og initialer på undersiden. Bestyrelsen kan bistå ved 
udpegelse af ’kompetent’ person/oplæring til dette. 

Sporlægning, sveller og underlag: Historisk set har vi lagt sporet på et underlag 
af sveller og kork. Kork er et relativt blødt organisk materiale og har ikke 
nødvendigvis den samme tæthed overalt. Når korken limes fast til underlagt kan 
den derfor suge forskellige mængder lim. Det er derfor nødvendigt at bruge rigeligt 
med lim (og af en ordentlig kvalitet). Vi har i Albertslund ikke altid smurt tykt nok på 
og noget af den lim vi har anvendt har ikke været egnet til formålet (de to ting kan 
hænge sammen), så visse steder er korken ikke ordentligt fastlimet. Det må det 
være ret nemt at rette op på! 

Når svellerne skal limes fast til korken gælder det samme mht. til mængden af lim. 
Når vi fikserer svellerne ved at skrue træklodserne fast ovenpå, så er det vigtigt, at 
alle træklodserne bliver skruet præcist så meget i, at de trykker svellen fast til 
korken, men ikke ned i denne, idet dette giver et ujævnt spor. Hvis der anvendes 
en skruemaskine til dette kan man nemt miste følingen med, hvor hårdt træklodsen 
spændes til og det vil nok fremover være en bedre praksis kun at bruge 
håndværktøjer til den sidste fastspænding, dvs. kun skruning med skruemaskine til 
skruen har fat og med skruemaskinen sat til lavest brugelige moment. Den sidste 
fastspænding sker så med håndværktøj. Det er nok lidt mere besværligt, men til 
gengæld giver det er mere jævnt spor. 

Sporlægning, selve sporet: Det er en kendt sag, at alle metaller trækker sig 
sammen, henholdsvis udvider sig ved temperaturændringer. DMJK spor er lavet af 
nysølv, som har en varmeudvidelseskoefficient på 18,0*10-6 (mm/mm*K), hvilket 
på almindelig dansk vil sige, at i det temperaturinterval, der er i vore lokaler (fra 18-
28 °C) vil et stykke på en meter variere 0,18 mm i længden og en skinnestreng på 
3 meter 0,54 mm. Derfor skal der være et mellemrum i denne størrelsesorden for 
hver 3-meters skinnestreng for at tage højde for dette (problemstillingen er mere 
kompleks end som så, idet det strengt taget skal justeres i forhold til temperaturen 
på det tidspunkt sporet lægges, men de 0,54 mm sikrer os mod problemer). Efter 
at vi nu er gået over til at lægge hele skinnestrenge i knap 3 meters længde, er 
dette blevet endnu mere vigtigt, idet f.eks. 3 hele længder, der er lagt uden 
mellemrum potentielt kan variere 1,6 mm i længden. Derudover tjener 
mellemrummet også til at udligne evt. sammentrækninger/udvidelser i bordpladen, 
noget som vi dog håber at have minimeret ved at bruge møbelplade, som skulle 
være relativt stabilt i den henseende. 

Der er også en anden faktor der påvirker mellemrummene. Når vi i forbindelse med 
sporlægningen slår skinnesømmene helt i og som hidtil har gjort dette efter at 
mange meter spor er lagt, så bevirker dette, at vi ved hvert slag strækker 
skinnefoden en lille bitte smule, så lidt at det næppe kan måles, men med 
tilstrækkelig mange slag (og søm), så summer det sig og det æder så ovennævnte 
mellemrum, der egentlig er der for at tage højde for temperaturvariationer. Og så 
har vi en risiko for solkurver på anlægget og ligesom for 1:1 anlæg skal dette 
undgås. Dette gøres nemmest ved at slå skinnesømmene i successivt per 
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skinnelængde i takt med, at de lægges, således at denne udvidelse har fundet sted 
inden skinnemellemrummet laves. Hidtil har vi gjort det efterfølgende for flere 
skinnelængder ad gangen, men det skal altså gøres for hver skinnelængde, inden 
den tilstødende lægges (hvor det er praktisk muligt – ellers må der tages højde for 
ovennævnte udvidelse i forbindelse med sporlægningen). 

Elektriske installationer: Den helt klassiske fejl er kolde lodninger, specielt ved 
pålodning af ledning på skinner. Dette kan efterfølgende give fejl, som det kan 
være meget tidsrøvende at finde, specielt når der senere bliver lagt ballast. Vi har 
allerede nu fundet nogle få på det anlagte og her er der ikke andet at gøre end at 
loddekarlene må være ekstremt omhyggelige og lodninger udført af novicer på 
området bør kontrolleres. Der har været enkelte fejltræk af kabler, dette er nok 
svært at undgå helt, men stor omhyggelighed og kontrol (hvis der er frivillige der vil 
påtage sig dette hverv; to par øjne ser bedre end et) kan minimere evt. problemer. 
Kabler under anlægget skal opbindes, løse kabler bliver nemmere revet 
over/beskadiget ved arbejder eller færdsel under anlægget. 

Såfremt der er nogle af de byggeaktive medlemmer, der opfatter dette som en 
kritik, så er det ikke tilfældet og jeg skal gerne vedstå, at jeg som formand og aktiv 
bygger, selv har været medvirkende til at lave en del af de fejl, der er begået i 
byggeperioden, så det er blot en opfordring til, at vi stadig bliver bedre og udnytter 
vore erfaringer.  

Jan Bertelsen 

Arbejdsmiljø – 
tak! 

I disse moderne tider med 
alskens indbygget elektronik, 
føler klubbens miljø-
departement, at man nu må 
træde til, og begrænse 
larmen på mødeaftenerne, så 
medlemmerne kan tage et 
fortjent pusterum – fri for 
støjhelvedet. 

Et af de mest succesfyldte 
tiltage opstod spontant under 
en prøvekørsel, og resultatet 
kan ses på nærværende foto. 

Med venlig hilsen 

Vøgg Parsig 
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DMJU udstillingen i Køge 

 

Søren Kronholt var i lørdags med på modelbaneudstillingen i Køge og har leveret 
disse to billeder fra Spor0.dk standen.  

MT lokomotivet herunder er bygget af en fra OMJK og er noget af det nyeste 
indenfor modelbygning, idet det er fremstillet i 3D print. 
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Også Niklas Havresøe harleveret en serie billeder fra udstillingen: 
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På spor i Lissabon. 

 

 

Sidste efterår var vi for første gang i 
Lissabon, men desværre fandt jeg ikke 
modeljernbane eller klubber. 

Deres forstadstog og lokomotiver var 
lidt for moderne efter min smag, men 
heldigvis har de deres sporvogne. 
Byen har i dag 5 linjer tilbage, hvoraf 
de 2 er nedlægningstruet. På et 
linjekort fra 1981 kan ses at nettet har 
været mindst 4 gange så stort. 

Linjen langs floden ud forbi Belèm 
køres med 10 nyere ledvogne fra 
1995, suppleret af den meget korte 2-
akslede vogntype, der kører på de 
øvrige linjer. Her kan der ikke køres 
med ledvogne da det går op og ned 
gennem smalle passager. Alle de 2-
akslede har pantograf og stang. 
Sidstnævnte må benyttes på de linjer 
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der kører gennem smalle gader så vasketøj m.m. ikke rives ned. Denne vogntype, 
som de har omkring 45 af, stammer fra 1930erne. 

De mest spændende 
linjer er 12 og 28. 
Tager man med dem, 
kommer man igen-
nem det meste af 
byen.  

De røde sporvogne 
er turistvogne der 
krydser rundt mellem 
linjerne. 

På vej til Belèm ligger 
deres trafikmuseum 
hvor et besøg kan 
anbefales.  

Det ligger sammen 
med depotet under 
opkørslen til den 
store bro over floden.  

En rejse til Lissabon kan anbefales, da det er en smuk by og et meget venligt 
folkefærd. 
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Olaf Hermansen 

DMJKs 75 års fødselsdag 

Lørdag den 9.marts fejredes 
klubbens 75 års fødselsdag 
på både Nørrebro og i 
Albertslund, hvor der kørtes 
kombineret jubilæums- og 
indvielsestog fra Køge til 
Østerport og retur. 
Efterfølgende var der fri 
kørsel fra Østerport via Køge 
og Gislinge til Nærum, hvor 
der var omstigning til 
sporvogn.  

Eftermiddagen igennem var 
der hyggeligt samvær med de 
mange gæster, og om aftenen 
en lækker buffet.  

Desværre er der ikke kommet nogen billeder fra dagen på Nørrebro. Til gengæld er 
her en række stemningsbilleder fra Albertslund. Billederne er blandt andet taget af 
Andreas, Søren K og Jens H B. 
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På klubbens hjemmeside er der oprettet et område med billeder i større opløsning 
end sædvanligt fra dagen: http://75aar.dmjk.dk. Ligeledes er der billeder fra dagen 
på www.spor0.dk. 

 

 

 

http://75aar.dmjk.dk/
http://www.spor0.dk/
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På hjemmesiden www.spor0.dk, kan du se mange flere billeder fra DMJKs 75 års 
dag. Søren Kronholt, Spor0.dk 

http://www.spor0.dk/
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DMJKs ordinære generalforsamling 19.03.2013 

1. Valg af dirigent: Morten blev valgt som dirigent, og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt i vores klubblad fra januar 2013. Jan 
ønskede at punkt 7, Indkomne forslag, skulle flyttes frem til punkt 4. Dette blev 
herefter vedtaget. 

2. Formanden aflægger beretning: Se bilag 1 

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab, samt bestyrelsens forslag til 
budget 2013: Poul fremlagde regnskabet. På arrangementer og repræsentation 
var en mindre overskridelse, grundet udstilling på Teknisk museum og 
efterfølgende åbent hus. Model Alb havde brugt mange penge på store 
investeringer i møbelplader, skinnesøm og elektronik. Kontor havde ekstraordinært 
brugt ekstra penge på nyt stempel. Husleje Alb var blevet genforhandlet og medført 
en huslejestigning på ca. 4000 kr. årligt. På indtægtssiden var der blevet solgt en 
del skrot samt bøger på auktion, som havde givet 3400 kr. Køleskab og kassen på 
døren gav tilsammen 3100 kr. Så alt i alt blev resultatet et lidt mindre underskud 
end budgetteret. Vi er 78 medlemmer, hvor 39 betaler byggekontingent. Poul 
fremlagde herefter regnskaber for arkiverne. Fotoarkiv har været næsten uden 
aktiviteter, idet at der kun var salg for 70 kr. Tegningsarkivet havde en indtægt på 
godt 3000 kr. Det samlede resultat for klubben endte med at blive et underskud på 
5813,50 kr. . Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Derefter fremlagde 
Poul budget for 2013. Richard mente at 27 kr. pr. medlem for Nyhedsbladet var 
muligt at nedbringe, hvis flere modtog det på E-mail, men Poul mente at det ikke 
var muligt, idet mange medlemmer netop ønsker et trykt Nyhedsblad. Jens var 
bekymret for det store underskud, der var budgetteret med igen, men Jan var rolig 
for dette, da det var udtryk for en stor aktivitet på anlægget. Hvis det kom dertil, at 
indtægterne ikke kunne finansiere et underskud om nogle år, måtte den til den tid 
siddende bestyrelse tage stilling til finansieringen af aktiviteterne. 

4. Indkomne forslag: Søren og Morten havde et forslag der skulle sikre at 
modulanlægget skulle bruges, indtil det nuværende byggeri var helt færdigt med 
ballast, landskab og el-arbejde. Dette forslag var stillet, idet Jan havde skrevet i 
Nyhedsbladet, at det skulle overvejes om det skulle sættes op igen efter 
udstillingen i Køge, her i foråret, da pladsen skulle bruges til videreførelse af det 
faste anlæg. Jan havde dog ikke noget imod at genopsætte modulanlægget, idet 
der nemt kunne gå 1 til 2 år før det ville være i vejen for udbygningen. Han mente 
derimod ikke, at det vat et spørgsmål for generalforsamlingen at beslutte hvornår 
modulanlægget skulle tages ned, men at det derimod var noget der ville blive 
besluttet på Alb. møderne, i takt med byggeriet skrider frem. Richard mente at 
Søren i sin tid selv var startet i lokale 5 på GB, inden at de andre lokaler var 
færdige, og var enig i at det var et spørgsmål som skulle afgøres på Alb. møderne. 
Jens mente, at alle først og fremmest skulle være enige om tidspunktet for 
nedtagning af modulanlægget. Søren mente ikke at Alb møderne var troværdige – 
men det behøvedes ikke at være en generalforsamlingsbeslutning. Han ønskede 
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bare at bevare modulanlægget så længe som muligt. Jan var enig i, at Alb 
møderne skulle refereres bedre og benyttes til styring af arbejdsgangen. Morten 
sagde at årsagen til forslaget var, at teksten i bladet skulle afklares hurtigt, da det 
ikke var sikkert man lige var til stede på det afgørende Alb møde. Vøgg mente at 
hvis man ryddede midten af lokalet, ville der være nok plads til både modulerne og 
byggeriet. Morten ønskede heller ingen afstemning om forslaget, men tog sagen til 
efterretning. 

5. Valg af bestyrelsen: Den siddende bestyrelse var parat til genvalg, med 
undtagelse af Flemming. Bestyrelsen havde foreslået Bo Lilliedal som gerne ville 
stille op (var dog ikke til stede). Bestyrelsen blev genvalgt, med Bo som nyt 
medlem. Derefter består bestyrelsen af følgende, Jan, Poul, Andreas, Bo og med 
Christian som suppleant 

6. Jens blev genvalgt som revisor, og revisorsuppleant Asger blev også 
genvalgt. 

7. Fastsættelse af indskud og kontingent: Indskud bibeholdes på 25 kr. men 
bestyrelsen foreslår grundkontingent hævet til 140 kr. og byggekontingent hævet til 
310. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

8. Eventuelt: Jens spurgte om det var en ide at holde nogle større Alb. møder en 
gang i kvartalet, så man fik styr på de større beslutninger. Jan mente at en ny 
struktur måske var påkrævet, men det måtte den ny bestyrelse beslutte, om 
Jenses forslag var en mulig løsning. Stig efterlyste en liste med arbejdsopgaver, så 
man kunne se hvilke aktiviteter man skulle prioritere. Søren efterlyste 
køreplanskørsel med lidt mere faste rammer for kørslen. Andreas sagde, at der 
faktisk findes en køreplan nu. Jan, selvfølgelig skal der være køreaftener også med 
køreplan. Morten foreslår at man i Nyhedsbladet annoncerer at det er 
køreplanskørsel. Det vil Jan sørge for. Jens fik en stor tak for sit arbejde med 
Nyhedsbladet, som nu er på 24 sider. Jan orienterede om udstillingen i Køge, Poul 
laver tilmeldingslister. Jan opfordrede til, at så mange som muligt får Nyhedsbladet 
på E-mail. Morten, tak til Flemming for arbejdet i bestyrelsen. Hermed sluttede 
generalforsamlingen. 

Generalforsamlingsreferat af Flemming Jeppesen, 22-03-2013. 

Bilag 1 til referat af generalforsamling 

Formandsberetning 2013 

Velkomment til den 75. ordinære generalforsamling i DMJK. For knap 2 uger siden 
fejrede vi klubbens 75-års fødselsdag med stor maner og med over 80 besøgende 
i Alb. De gæster jeg talte med udtrykte stor tilfredshed med arrangementet og jeg 
har hørt det samme fra medlemmerne. Vi fik også produceret et festskrift i 
anledning af jubilæet, hvor klubbens historie siden 40-års jubilæet i 1978 er 
beskrevet. Så den fejring kan vi være stolte over. 
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Vi kan også være stolte over, at vi nåede at få gjort hovedstrækningen Kj-Kk færdig 
så vi kunne køre indvielsestoget på 75-års dagen og det var rigtig mange 
medlemmer, der havde medbragt materiel til den store dag. Det er lagt en kolossal 
arbejdsindsats i at bygge det som vi har nået siden sidste GF. Ikke alene er der 
blevet arbejdet hårdt hver tirsdag, men siden nytår har der stort set hver lørdag 
været arbejdsdag i Albertslund med pænt fremmøde. Som formand kan jeg ikke 
være andet end taknemmelig over den store opbakning, der har været til dette 
projekt fra medlemmernes side. Kolonnen har fejret sit 1-års jubilæum og selv om 
vi ikke altid har været så mange i klubben om eftermiddagen har dette også givet 
et godt løft i aktivitetsniveauet. Og nok så væsentlig, vi har det sjovt i klubben og 
der er en god stemning. 

Bestyrelsesarbejdet i det forgangne år er forløbet ligeså godt som de forrige og det 
er med stor beklagelse, at Flemming nu har valgt at træde ud af bestyrelsen, men 
jeg håber at vi kan finde en værdig afløser. Arkiverne fungerer som de skal og i det 
hele taget er det svært at få armene ned. Klubbens økonomier velfunderet og ikke 
mindst den årlige bogauktion giver et pænt tilskud. Tilsammen danner dette 
grundlag for, at vi kan opretholde det store aktivitetsniveau vi har opnået. 

Anlægget på Nø lever som vanligt sit stille liv. Der er en trofast skare af faste der 
møder op om torsdagen og der er i årets løbe sket en del byggeaktivitet på 
Hyllested station., hvor landskab og bygninger er ved at tage form og næsten være 
færdigt. Vi har stadig et udestående med at få fornyet 3-skinne i ring 3 & 4 i det ene 
hjørne, men det skal nok komme og så kan vi få pillet de sidste efterladenskaber 
efter håndværkerne ned. 

I årets løb har vi fået et par nye medlemmer, som ser ud til at være faldet godt til 
og være glade for at komme i klubben. Desværre haft vi også haft en trist afgang af 
medlemmer idet både et af vore ældste medlemmer, Terry Rasmussen, er afgået 
ved døden. Vi bør mindes ham med et øjebliks stilhed. 

DMJK har ved flere anledninger vist flaget i det forgangne år. Vi deltog i unionens 
årlige udstilling, denne gang i Bramdrupdam, hvor det var OMJK der trak det store 
læs med anlæg og koordinering. Som noget nyt deltog vi med modulanlægget 
modeljernbanetræffet på DTM i efteråret, hvor vi delte brochurer ud til et åbent hus 
arrangement en tirsdag nogle uger senere. Det gav et pænt besøg, men desværre 
ikke nogle nye medlemmer, som vi måske havde håbet på. 

På den sociale side har der været et antal sociale arrangementer, besøg på Cvk og 
DSB museumstog, sommertur til Odsherred og enkelte klubbesøg, alle med 
varierende deltagerantal, ligesom der var et pænt fremmøde ved Spor0 træffet i 
OMJK. 

Som nogle sikkert husker, udstak jeg på sidste generalforsamling nogle mål for det 
kommende år: Få bygget hovedstrækningen frem til Kk færdig, have gjort Kk klar til 
at tage et tog ind og omløbe det, planlagt og gerne påbegyndt et sikringsanlæg til 
Kj samt planlagt af resten af anlægget (det inde i midten af lokalet). Det var måske 
en større mundfuld end godt var, men det meste af det er nået takket være de 
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aktive medlemmers store flid. Strækning og Kk station er opfyldt, sikringsanlægget 
er mere end påbegyndt og her har den digitale teknologi vist sig den traditionelle 
relæ-teknologi langt overlegen, specielt i relation til hvor hurtigt det går og hvor 
langt vi er kommet. Kun på planlægningen af resten af anlægget er der ikke sket 
noget, til gengæld er der så sket rigtig meget på Kj, landskabsmæssigt set, hvor 
det jo nu begynder at ligne noget. Hvis vi kigger fremad og sætter nogle mål op for 
det næste år, så må det være at få gjort noget af alt det vi er i gang med færdigt. 
Dvs. få bygget Kk færdig (personvognsdepot, maskindepot og div. udtræksspor), at 
få lagt spor på Kk godssiden samt Frihavn. Derudover må det også være 
overkommeligt at få idriftsat Hgl, at få sikringsanlægget på Kj færdigt, at få startet 
på ditto til Kk og få påbegyndt landskabsbygningen langs hovedstrækningen og på 
Kk i takt med at sporlægningen færdiggøres. Derudover vil det også give god 
mening at få bygget S-togsstrækningen færdig, i hvert fald hen over den store 
cirkel nede i hjørnet ved værkstedet, så der kan laves landskab på dette relativt 
store område. Hvordan dette i detaljer skal se ud skal også afklares. Alt dette er 
formentlig mere end rigeligt til at holde alle hænder beskæftiget det næste års tid – 
der skal jo også være tid til en kop kaffe og en sludder ind i mellem. 

Med dette vil jeg slutte året beretning og sige tak til medlemmerne, fordi de er med 
til at gøre DMJK til den gode modeljernbaneklub vi alle er medlemmer af. 

Jan Bertelsen 

 

 

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 

SØNDAGENE 

1. SEPTEMBER & 
 1. DECEMBER 2013 

kl. 11,00 – 15,00       GRATIS ADGANG 
Arrangør tlf.: 4028 4057, postboks 83,  DK-2640 Hedehusene 
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Bagsidekalenderen 

Dag Dato Kl.   
     
Torsdag  11/4 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 16/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  18/4 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 23/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  25/4 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 30/4 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften og åbent hus 
     
Torsdag  2/5 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 7/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  9/5   Kr.himmelfartsdag – intet møde 
Tirsdag 14/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
  19.00 Alb Modelbyggerne mødes i Albertslund 
  20.00 Alb Digitalaften i Albertslund 
Torsdag  16/5 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 21/5 14.00 Alb Kolonnen 
Torsdag  23/5 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 28/5 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften, kl. 21 Albertslundmøde 
Torsdag  30/5 19.30 Nø Klubaften 
     
Tirsdag 4/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  6/6 19.30 Nø Klubaften 

Lørdag  8/6 11-16 Næ 
NMJK holder Banebørstedag 2013  
på ”Sydbyskolen”, Nygårdsvej 110 i Næstved  
www.nmjk.dk 

Tirsdag 11/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
    Deadline for Nyhedsbladet nr. 3 - 2013 
Torsdag  13/6 19.30 Nø Køreplanskørsel 
Tirsdag 18/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 klubaften 
Torsdag  20/6 19.30 Nø Klubaften 
Tirsdag 25/6 14.00 Alb Kolonnen, kl. 19 Køreaften, kl. 21 Albertslundmøde 
Torsdag  27/6 19.30 Nø Klubaften 
 

 

http://www.nmjk.dk/

