
1. Generalforsamlingen tirsdag d. 23. februar for-
løb stille og roligt - Erik havde været så venlig
at låne os sin festsal, så der var plads til alle.
Ny mand i bestyrelsen blev Flemming Fogh
Sørensen, så bestyrelsen er:
Preben Niels Hansen - Formand
Jørn Samsing - Næstformand + baneansvarlig
Kim Christensen - Kasserer
Lars Christoffersen - Sekretær, pr og sponsorer
Flemming Fogh Sørensen - Landskabsansvarlig

2. Vi har dags dato 22 seniormedlemmer, 3 juni-
orer og 6 støttemedlemmer.
De aktive kan ses på den ophængte medlems-
tavle.

3. To vigtige datoer:
Åbent hus: Tirsdag d. 19. april kl. 19.00-21.00,
dvs på køreaftenen, så vi håber så mange som
muligt møder op med kørende materiel.
ModelbaneTræf: Lørdag d. 3. september kl.
10.00-15.00 på Mødestedet, Skolegade 10

4. Vi har præciseret reglerne for kørsel:
Der er faste køreaftener 1. og 3. tirsdag i
hver måned. Der må KUN bygges på banen,
hvis det ikke sker til gene, for dem der kører!
Der må desuden køres alle dage efter kaffe-
pausen. Dette skal dog ske efter aftale med
evt. igangværende byggeprojekter.

5. Modulbygning.
Opbygning af et tranportabelt anlæg bygget på
moduler har været undervejs et stykke tid. vi
er nu så langt fremme, at vi ønkser at få fat-
lagt nogle retningslinier, så vi kan komme
igang.
3 mand fra bestyrelsen (Prben, Flemming og
Lars) var lørdag d. 12/3 på besøg i Rise Trin-
brædt, der har hjemme i Åbenrå. Rise Trin-

brædt har udelukken anlæg i moduler. I et
lokale i kælderen på ”Folkehjemmet ” i Åbenrå
var opstillet en 20-30 moduler, men uover de
opstillede, rådede klubben over dobbelt så
mange, ligesom de enkelte medlemmer havde
flere moduler der hjemme.
Efter besøget blev vi meget klogere og ønsker
derfor at i løbet af den kommende uge at få
diskuteret det igennem med alle medlemmer.
Mød op og kom med indput til vores moduler.
Følgende skal afklares snarest:
1. Modulstørrelse(r)
2. Bordhøjden
3. Skinneplacering
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.
På næste side kan I se nogle af de indtryk Pre-
ben fangede, da vi var i Åbenrå

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.

Vi ses i BMBK!

Ny mand i bestyrelsen - Vigtige datoer - Nye
kørselsregler - Modulbyggeri mm

www.bmbk.dk
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Rise Trinbrædt

En genial og super stabil samling med 2 dybler 
og to huller + blot en enkelt bolt med vingemøtrik i midten

For at sikre en perfekt samling af modulerne, havde de lavet et par metalskabeloner
med placering af hullerne samt et par metalplader til montering af skinnerne.

Deres standardmoduler var
120 cm lange, og så havde
de både 40, 50 og 60 cm
brede moduler.
Vi er dog enige om, at vi vil
tilstræbe kun at have én
modulbredde.
De kørte kun med etsporede
moduler, hvor vi nok vil
stræbe efter at have 2 spor
med en afstand på 77,5 mm
(som mellem R2 og R3 og to
alm. skiftespor).

Et hjørne bestående af en 60 x 120 cm modul og
et 60 x 60 cm modul.
Bemærk alle moduler er kantet på begge sider
med en 12 cm høj plexiglas plade.

Detalje af dybel og hul



For 3. år i træk holder Bramming ModelBaneKlub
åbent hus. Kom og se vores kørende anlæg!
Siden sidste år er der der sket meget - både på
banen og på landskabet.
Det vil vi gerne vise frem for alle interesserede.
Alle er meget velkomne. Klubben giver en kop
kaffe og kage. Øl og vand kan købes.

-hvor voksne bli’r som børn og børn som voksne!
Her finder du os
Vi har til huse på Brammingborgvej 4
med vort faste anlæg i stueetagen,
medens der er arbejdes ihærdigt i
værkstederne på 1. sal. Det ku’ osse være noget for dig!

Åbent hus!
Tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.00-21.00

Brammingborgvej 4. 6740 Bramming - Tlf. formand Preben Niels Hansen: 31 21 32 24
Hjemmeside: www.bmbk.dk - Mail: post@bmbk.dk
Klubmøder: Vi har faste klubmøder tirsdag og torsdag fra kl. 19.00-23.00 og lørdag
formiddag kl. 09.00 til 13.00.

Jernbanegade med stationen til højre



MODELBANE
Lørdag d. 3. september 2016 kl. 10-15

Mødestedet, Skolegade 15, Bramming
Kom og se vor helt nye modulbane. 
Desuden er der både butikker og private
med stande med køb, salg og bytte af
brugt og nyt modelbanemateriel.
Billetprisen er kr. 20,- for alle over 15 år,
og for alle under er der gratis adgang. 
Udover køb og salg af modelbanemateri-
el, vil der være byttecentral, konkurren-
cer, mulighed for at se kørende anlæg,
div. underholdning, legemuligheder for
børnene m.m.
Desuden vil der blive mulighed for at
købe mad og forfriskninger, te/kaffe og
kage osv.
Mød op til en hyggelig dag og se hvad
de går og hygger sig med i Bramming
ModelBaneKlub.
Yderlige information hos formanden:

Preben Hansen 
Tlf. 31 21 32 24
eller skriv en mail til:
post@bmbk.dk eller
scan QR koden til venstre. 

Brammingborgvej 4, 6740 Bramming
www.bmbk.dk

træf Bramming

Vi ses på Mødestedet




