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Nye medlemmer - Åbent hus - Udflugter mm
Så BMBKer er det blevet d. 1. maj - solen skinner
(Mon det er C- eller K-skinner?) - fuglene pipper
og det er tid til at gå i haven..!
MEN husk nu - der skal osse være tid til futtog!
Den 19. i forrige måned havde vi et velbesøgt
Åbent Hus. et sted mellem 70 og 80 personer
kiggede ind. Flere medllemmmer havde tog med
og der blev kørt og vist tog frem - både med og
uden lyd!
Et resultsat af Åbent Hus arrangementet er, at vi
fået en del nye medllemmer, især har 4 nye junior medlemmer kommet til, hvilket har givet et
helt nyt liv i huset. Både aktivitets- og lydmæssigt.
Så vi til dato er oppe på 23 seniormedlemmer og
7 juniormedlemmer.
De kan ses på den ophængte medlems-tavle.
Næste arrangemnt er vort ModelbaneTræf: Lørdag d. 3. september kl. 10.00-15.00 på Mødestedet, Skolegade 10.
Inden da har vi dog et par udflugter:
Lørdag d. 21 maj er der Åbent Hus hos Modelbaneklubben - Røg og Damp, som ligger i nærheden af Sommersted. Her var vi også på besøg sidste år - en hyggelig lille klub, der ligger langt,
langt uden for lands lov og ret.
Åbent hus i Herningegnens Model Jernbane Klub
d. 28. maj og d. 29. maj kl. 10.00 - 16:00.
Begge udflugter er det muligt at melde sig til på
opslagstavlen, så vi finder ud af fælles kørsel.
Med de mange nye juniorer har vi måttet opdatere reglerne for kørsel:
Der er faste køreaftener 1. og 3. tirsdag og
torsdag i hver måned. Juniorerne har 1. tirsdag
og 3. torsdag og seniorerne har 1. torsdag og 3.
tirsdag. Der må KUN bygges på banen, hvis det
ikke sker til gene, for dem der kører!
Der må desuden køres alle dage efter kaffepausen. Dette skal dog ske efter aftale med evt.
igangværende byggeprojekter.

Modulbygning
Opbygning af et tranportabelt anlæg bygget på
moduler har været undervejs et stykke tid. vi er
nu så langt fremme, at der er blevet udarbejdet
en foreløbig manual med de vigtigste retningslinier. Den kan beses i klubben.
STARK Byggemarked har været så venlig at sponsere krydsfinerplader til de første 20-30 moduler.
Resten af materialerne bliver indkøbt hos en
anden af vore gode sponsorer: XL-Byg.
Så snart Erik er ved at have de første klar, er det
bare med at komme igang.
Allerede nu har flere medlemmer tegnet sig for
at lave et eller flere moduler.
Første gang vore moduler skal stå sin prøve, bliver til ModelbaneTræf d. 3. september, så dvs der
er ca 1/2 år til at bygge de første moduler.
Du kan stadigvæk
nå at bestille en
sort klub t-shirts
med logo på brystet og ”I love
BMBK ”på ryggen.
Kr. 110,Det er måske ikke lige sådan, I skal lægge
skinner på jeres moduler - for slet ikke at
snakke om luftledningerne!

På gensyn i BMBK!

