
Efter en del snakken i kroge-
ne, valgte bestyrelsen at ind-
kalde til...

STORMØDE
Tirsdag d. 26. september afholdt
vi derfor møde for alle medlem-
mer. Det var meget opmuntren-
de, og der kom mange gode
ideer på bordet.

Mentorordning
Det blev derfor besluttet at
afholde lignende møder ca. 4
gange om året. Datoerne vil bli-
ve lagt på kalenderen snarest.
Der blev diskuteret bedre mod-
tagelse af nye medlemmer, og
vi blev enige om at ku' være
godt med en mentor en
måneds tid efter et nyt medlem
var begyndt i klubben.

Aktiviteter
Der var en diskution om bl flg
emner:
• Kørsel (på køredage)
• Bygning på anlægget
• Arbejde med det elektriske
system
• Bygning af modeller
• Arbejde med moduler
• Forbedring af faciliteerne.
• Andet?
Der var almindelig enighed om
at de nuværende køreaftener
var passende, men bedre info
var ønsket.
Kage- og kørekalender er blevet
lagt på BMBK info.
Vedr. modulbyggeriet blev vi
enige om at det nu var ved at
finde et naturligt leje efter at
megen tid var gået med ind-
køring af systemet.
Vedr. mødeaftener var der
ønsker om andre dage, måske

også eftermiddage. Her kunne
bestyrelsen meddele at vi har
lokalerne 24/7 og medlemmer,
der ønskede at komme på
andre tider til enhver tid kunne
låne en ekstra nøgle.

Fortælleaftener
Det blev desuden besluttet at vi
i de uger, hvor der ikke er køre-
aftener kunne være fortælleaf-
tener, hvor et af medlemmerne
kunne fortælle om et emne,
som interesserede vedkommen-
de: både om modeltog og tog i
1:1. Det ku' fx være om et nyt
lokomotiv vedkommende have
erhvervet. Eller om en bygning,
der lige var lavet i model. Eller...

Rengøring af anlægget
For at få togene til at køre opti-
malt, blev det besluttet at frem-
over skal der først på køreafte-
nerne gøres rent på anlægget.
Dvs sporene SKAL støvsuges
inden kørsel!

Kommende events
Efteråret er jo tiden for messer
og udstillinger.

Her vil vi blot gøre opmærksom
på de 2 nærmeste i vores områ-
de:
Lørdag d. 14/10 kl. 11-15

Modeltogudstilling i Horne
Søndag d. 22/10 kl. 9-16

Modeljernbanens dag
For 3. år afholdes Modeljernba-
nens dag lørdag d. 2. decem-
ber. 
Modeljernbanens dag er en fæl-
les europæisk begivenhed.
I år har vi besluttet at holde
åbent hus den dag. I hører nær-
mere.

Stormøde - Udflugten til Schwarzenbek mm
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DSB ku’ ikke – måske kan en køber i Rumænien få
IC2-togene til at køre
De første af de kasserede IC2-tog er nu sendt ud af landet med kurs mod
Rumænien. Trukket af 2 gl. dieselhakkere. IC2 kan nemlig ikke køre selv!!!



Lørdag d. 30. september om
morgenen mødtes 6 voksne og
6 børn på Niebüll banegård.
Toget afgik kl. 07.01, og vi var
så heldige at få en hel afdeling
for os selv. 
På vej til første skift i Itzehoe
nød vi frisksmurte rundere med
ost og pålægschokolade. Fra
Itzehoe til Hamburg HBH med
nyt tog og derefter med dobb-
letdækkertog til Schwarzenbek 
- ankomst 10.42. 
Stor var vor forbavselse, da vi
blev afhentet i biler, som kørte
os til klubben.
Her blev vi trakteret med
brötchen med skinke, alle slags
pølser samt ost og syltetøj. Der-
til kaffe og sodavander til
ungerne.

Det første vi blev mødt med var
et kæmpe Str. N anlæg med
mere end 100 moduler i mange
forskellige størrelser. Bl.a. med
den gigantiske dobbeltremise
fra Hamburg/Altona med hele
50 remisespor. Her var masser
af muligheder for inspiration til
de lange vinteraftener.
Langs væggen i denne hal var
et begyndende H0 anlæg i DC.
Også med et flot remiseanlæg.

I hallen ved siden af var arbej-
dende værksteder.

I den næste hal var en stort H0
AC anlæg (Märklin). Bemærk
broen i forgrunden. Den var lige
til at løfte af for let ind- og
udgang. 

Flere af modulerne var med lys
og andre effekter. 
Nederst i midten et brændende
hus med 12-14 brandbiler med
bliklys.

Herover et smart S-modul, med
skift af spor fra yderst til
inderst. Sådan et par ku’ vi osse
tænke os - der skal bare lige
findes ud af det med hensyn til
stopmodulerne!!!

Til eftermiddagskaffen fik vi
ovenstående kage serveret -
imponerende!

Inden vi kørte hjemad, havde
de sørget for lækre dönere til
alle - kylling eller ko.
Igen blev vi transporteret til sta-
tionen i deres biler - sikke en
service.
Herefter gik det med tog hjem-
ad - Ankomst Niebüll ved 9-

tiden.
Det ku’ lige blive
til et stop ved
Fleggaard på
vejen hjem.
Tak til alle der var
med for en dejlig
dag og synd for
dem, der ikke var
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