
Generalforsamling
Den 6. marts var der generalfor-
samling. 
Bestyrelsen blev genvalg og
består derfor atter af:
Formand og webmaster:
Preben Hansen

Næstformand og driftansvarlig:
Jørn Samsing

Kasserer og indkøbsansvarlig:
Kim Christensen

Baneansvarlig:
Flemming F. Sørensen

Sekretær, sponsor- og pr-ansvar.
Lars Christoffersen

Udflugter
Traditionen tro, var der flere
medlemmer, der var i Neu-
münster d. 3. el. 4. marts til den
årlige modeltogsmesse. 
Ligeledes var mange taget en
tur til Kolding til DMJUs store
messe. Begge steder var der
rigtigt meget at se på og få
inspiration af, ligesom der var
flere, der tog hjem med en let-
tere tegnebog.

Vi er stadigvæk i tænkeboks
vedr. egne ture til efteråret.
Enten en éndagstur til Modelba-
ne Europa i Hadsten kombineret
med et besøg på en nærliggen-
de klub, og/eller en tur med
overnatning til Leeraner Minia-
turland.
Sig frem, hvad I ønsker

2-dage ku’ fx se sådan ud:
Lørdag d. 29. september 
Bramming st kl. 07:45 
Niebüll ankomst kl. 09:51
Umsteigezeit 22 min.
Niebüll afgang kl. 10:13 
Bremen Hbf ankomst kl. 13:41
Umsteigezeit 12 Min.
Bremen Hbf afgang kl. 13:53
Leer(Ostfriesl) ankomst kl. 15:14

Rundtur i Leer (se bl.a. det flot-
te rådhus, som fås som model i
H0) spisning et sted i byen.
Overnatning i Leer
Søndag d. 30 . september 
Kl. 10.00 åbner Leeraner Minia-
turland.
Leer(Ostfriesl) afgang kl. 15:41
Bramming st ankomst kl. 22:21

3D Printer
Så er vi så småt ved at få gang i
3D-printeren, og de første
prøver er ved at blive printet. 
Kom jeres ideer, og vi vil prøve

at føre dem ud i livet.
Kun fantasien sætter grænser.

Åbent hus d. 24. april
Omkring 50 personer kiggede
forbi. Alle var meget interesse-
rede og imponerede.
Desværre sluttede dagen noget
dramatisk, da der var et større
trafikuheld ude på hjørnet af
Kirkebrovej/Brammingborgvej
med udrykning af ambulancer
og lægehelikopter. Desværre
med et tragisk dødsfald.
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Bramming banegård fra de go’e, gamle dage

Bestyrelsen - 3D Printer - Åbent hus - U
Leer
Rådhus
i model
fra
Kibri.

NU håber vi, at vinteren er forbi !!!


