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1. Bestyrelsen består pt kun af 4 ud af de kræve-
de 5 medlemmer. Vi vil dog ikke udvide yderli-
gere før den ordinære generalforsamling. 
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2. Vi har dags dato 11 medlemmer, hvilket er alt
for få, men vi har da hørt fra flere af de tidlige-
re medlemmer, at de vil vende tilbage, nu vi
har fået lokaler. Ligeledes har vi haft besøgen-
de, der ville overveje at blive medlem.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at
besøge os på vore mødedage - vi har altid kaf-
fe på kanden.

3. Siden vi flyttede ind d. 1. november 2013, har
vi haft travlt med at indrette os.
I stueetagen, hvor der stadig står en del køkke-
ner tilbage, er vi begyndt på 1. etape af
banen. Lang den ene væg har vi lavet plads i
to højder, hvor øverst vil komme til at ligge
linien mod Grindsted med Vejrup Station mm.
Nederst er det linien mod øst med Lunderskov 

Station som foreløbig endestation. Efterhånden
som køkkenerne kommer væk er det menin-
gen, at Bramming Banegård skal ligge centralt
i rummet. Se tegningen nederst.
På 1. sal er vi ved at indrette værksteder. Både
til at bygge stationer og huse, lave landskabs-
materialer mm, samt et el-værksted.

4. Der vil blive nedsat forskellige udvalg, hvor
medlemmerne kan melde sig til et eller flere
alt efter ønske og lyst.

5. Mødedage: Vi holder åbent hver tirsdag og
torsdag fra kl. 19.00 - 23.00 samt lørdag fra kl.
09.00-13.00. Desuden har vi rådigheder over
lokalerne 24/7, så hvis nogen er igang med et
større projekt, er der mulighed for at fortsætte
udover de normale mødetider.

Vi holder juleafslutning tirsdag d. 17. december
kl. 19.00, hvor der serveres glögg og æbleski-

ver. tilmelding til Preben på
tlf. 31 21 32 24 eller på et af
klubmøderne.
Første møde i 2014 er tirsdag
d. 7. januar.

Den ordinære generalforsam-
ling vil blive afholdt tirsdag d.
25. februar 2014. Nærmere
følger.

Glædelig jul til alle!

Nu er vi ved at være på plads på Brammingborgvej 4. Det er nogle helt perfekte
lokaler, vi har været så heldige at kunne flytte ind i.
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Den første opbygning hvor Vejrup/Grindsted skal 
være øverst og Lunderskov nederst.

Under Grindstedbanen er det meningen at anlægge 
et skjult db.spor for at få nogle længere 

kørestrækninger. Bag halvmuren 
bagest bliver anlagt en 

vendesløjfe med 
en dp. helix.


