
Med håbet om at alle er futtet godt ind i 2016, er
vi allerede nu godt igang med den nye sæson.

1. HUSK Generalforsamling tirsdag d. 23. februar
kl. 19.30 - alle er velkomne. På valg til besty-
relsen er Preben og Johnny, hvoraf sidste ikke
genopstiller, da han er flyttet langt, langt væk.

2. Vi har dags dato 22 seniormedlemmer, 3 junio-
rer og 6 støttemedlemmer.
Vi er nu så mange, at der er blevet udtalt
ønske om en medlemstavle, så man kan se
hvem, der er hvem! Så husk til generalforsam-
lingen d. 23. at børste tænder og red håret. Så
vil der blive taget foto af jer allesammen.

3. Der er sket rigtigt meget på banen i det for-
løbne år. Der er nu så meget kørestrækning at
vi snildt kan køre med 5-6 togstammer på den
første tirdag i måneden, hvor vi har fast køre-
dag. Der arbejdes på at lave køretidskørsel på
disse køreaftener. Der er desuden mulighed for
kørsel, når der ikke arbejdes på banen.
Det store baneprojekt er pt strækningnen
Ribe/Bredebro/Tønder.
Desuden vokser Vej & Parks vejanlæg støt.

4. Mødedage: Vi holder stadigvæk 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.

5. Fælleskørsel til Togmarked i Neumünster.
Lørdag d. 5. marts kl. 10-18 eller søndag 6.
marts kl. 10-17. Meld dig til på opslaget i klub-
ben.

6. Der arbejdes stadig på, at der til efteråret hol-
des ModeltogsMarked et sted. Vi kan desværre
ikke være i hallen ved siden af, da den er ude-
lejet til anden side. Deuden er der planer på et
senere tidspunkt at arrangere en udflugt fx til
Modellbahn i Friedrichsstadt.

6. Køb en sort klub t-shirts med logo på brystet
og ”I  BMBK”på ryggen.
Specialprice for you only my friend: kr. 120,-

7. Nu er det også tid til at få dit
egen Klubkrus med navn.
De koster 65,- kr, hvoraf der
går 5,- kr til klubben.
Du kan også købe flere uden
navn, som du kan have der
hjemme, og bruge når du får fut-interesserede
gæster.

8. Hvem laver  

så’n en til næste
gang?

Vi ses i BMBK!

Så er klubben gået ind i dens 3. år på 
Brammingborgvej 4

www.bmbk.dk
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JOHNNYYYY!
Kan’ du så komme

igang med at male nogle 
flere mennesker!


