
Stormøde torsdag d. 27. januar 2022
Vi afholdt et velbesøgt stormøde med 13 deltage-
re, hvor der kom mange spændende ideer og
gode forslag på bordet.
Det startede med, at formanden fortalte lidt om,
hvor vi var  idag. 
Og hvad nu...

Vedr. udbygning af banen:
Det blev besluttet at den næste udbygning, bliver
fortsættelsen af banen mod Lunderskov. Af prakti-
ske grunde ventes til efter jubilæet (se senere),
da det medfører nedtagning af de tilsluttede
moduler. Når det sker, laves en vendesløjfe over
mod Grindsted banen, så der stadigvæk kan køres
på en strækning den vej.
Der var et ønske om udbygning af Esbjerg havn
med mulighed for bedre rangeringsmuligheder.
Evt. med afkortning af Grindstedbanen

Dette vil medføre en mere besværlig ganglinie,
men det bliver drøftet på en senere møde.

Kørsel:
For at gøre det lettere at finde og køre med egne
lokos, er det et stort ønske at få ryddet Centralsta-
tionen for ”gamle” lokos fx hver eller hveranden
måned.
Ønske om temakørsler - fx blandede godstog,
persontog, små lokaltog osv
På længere sigt ønskes afprøvet køretidskørsel.
Det kræver præceis opmåling af banen. Det klarer
Bent. Vi venter dog med det til hele banen er klar.
Skal der køre mange tog samme tid kræver det
pasning af de største stationer.
Bestyrelsen indkalder som forsøg til en Superkøre
aften, hvor så mange som muligt kan køre samti-
digt. Dog kun med én togstamme hver!

Der må kun påsættes tog på de dertil egnede
opstillingsspor: 1) På sporet ved bueforretninger-
ne - 2) Ved Bramming Station - 3) Ved Esbjerg
station. Alle tre steder skal sporet være afbrudt
imens.
Der ønskes flere rulleborde til at stille kasser med
tog på. Der arbejdes på det.
Husk - på Centralstationen SKAL alle lokomotiver
nummeres med medlemsnummer før betegnel-
sen fx: 014 MZ4041.
Hvis mange tog køres på en gang bedes lydstyr-
ken sættes ned!

Bygninger og landskab:
Følgende bygninger er igang eller skal påbegyn-
des - Bramming Banegård færdiggøres med per-
roner, mennesker, stationstilbehør, maling mel-
lem skinnerne osv. (det er vigtigt at personerne
gøres fast, så de ikke bliver væltet ned på skin-
nerne) - Rafinaderiet - de sidste Bramming byg-
ninger mm.
Esbjerg by sættes på pause.
Landskab: Tjæreborg station samt omkringliggen-
de landskab incl grusgrav - Landskabet mellem
Bramming og Esbjerg - syd for Viadukten Darum-
vej/Ribevej - området omkring Bramming Remi-
se med drejeskive mm - Området ved afslutnin-
gen af Jernbanegade m/slagteriet - Omkring Ribe
- Tønderbanen
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Lokalerne:
Der skal ryddes bedre op.
Der skal bedre rengøring (Bestyrelsen laver en
plan, hvor 2 medlemmer på skift har en uge til
gøre rent i lokalerne).
Husk at stille kopperne på plads eller i opvaske-
maskinen efter brug.
Der bør ikke saves i kørelokalet. Kun store plader
ellers savning i det lille værkstedsrum.

Diverse:
Der er ønsker om et kusus for alle i brugen af
Centralstationen. Hvordan den tændes og slukkes
samt indkodning af togene. Tilmelding kommer
senere.
I marts vil Jørgen afholde kursus i landskabsbyg-
ning og øse af sin viden, han har erhvervet sig
hos Noch i Tyskland (kurset vil foregå på dansk).
Der vil komme nærmere oplysninger med tilmel-
ding senere.

10 års jubilæum
d. 29. maj for 10 år
siden blev afholdt den
stiftende generalfor-
samling på Bramming
Egnsmuseum.

Drømmen var dengang at få lokaler på 1. salen
på Bramming Banegård. Som bekendt lykkedes
det ikke, men efter en omskiftelig start er vi nu
havnet på Darumvej 50B. 

DET SKAL FEJRES
Vi ved ikke helt hvordan. 
Men der skal ti-hver-ti-fald være en stor fest for
medlemmerne og også et åbent hus for alle.
Har I andre eller yderligere ideer til hvordan, så
sig frem.

UDFLUGT til SMT modeltog
På lørdag mødes vi i klubben kl. 9.00 til et par
rundere (husk at bestille hos Kim - 6.50 pr. stk),
og ved 10tiden kører vi sammen til Skjern.

HUSK
Torsdag d. 10. februar

kl. 19.00
GENERALFORSAMLING 
Med spisning for
tilmeldte kl. 18.00
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Har du brug for at få dit liv tilbage 
på sporet? Kontakt os.
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