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Fødselsdag 
Som I jo nok ved, er det nu 6 år siden at vi startede. Mange af jer var jo med på 
denne historiske dato i 2010, hvor MJBK – drejeSKIVEn blev sat på skinner. 
Og det ser ud til, at medlemstallet som opnåedes næsten fra starten af, nemlig 
lige godt 50 stk, har vist sig at være stabilt. 
Vi ligger altså flot i den øverste ende af skalaen indenfor DMJU. 
Det kan vi godt være lidt stolte af, da det jo må betyde at hele konceptet, som 
klubben kører med, må være noget af det rigtige. Noget der gør at man har lyst 
til at komme i klubben og være med, på den ene eller anden måde, i det der 
foregår. 
 
Omgangstone 
En af  de ting der virkelig betyder noget for, at en klub er attraktiv for 
brugerne, er omgangstonen. Jeg synes selv, og man hører det som regel også fra 
besøgende, at der på vores klubaftener hersker en rigtig "fin" omgangstone 
blandt medlemmerne.   
Nu er det jo nok ikke sikkert, at de besøgende vi tit har hernede, lige oplever alle 
sider af omgangstonen.  
Den kan jo godt nogle gange synes at være ret så kontant og direkte. Men 
forståes sædvanligvis korrekt og er sagt med et glimt i øjet, og er derfor med til 
at give den gode atmosfære. 
Jeg opfordrer til, at vi selvfølgelig holder fast i tonen, selvom vi nok lige tænke 
over det, når der er besøg, så vi ikke skræmmer potentielle medlemmer fra at 
søge optagelse i klubben. Og så kan vi jo bagefter træne folk i at forstå 
replikkerne, når de først er meldt ind. 
Desideret brok, der måske er berettiget, over at et eller andet ikke, måske stadig 
væk ikke, fungerer, skal vi helt holde i egne rækker, og gå til de der arbejder 
med at få det lavet. 
 
Hovedanlægget 
Noget andet, der er med til at man glæder sig til at komme til klubaften, er det  
rigtig flotte anlæg, vi er ved at have bygget op. Bare se på de forskellige 
områder der er færdige eller næsten færdige, som den gamle og den nye 
banegård, Godsbanegården, Skive indre by, havneområdet og Glyngøre, det er 
jo lige før man føler "suset" når man står og kigger ud over det. Så de projekter, 
større eller mindre, der ikke er sat igang endnu, er jeg helt sikker på vil tilføje 
anlægget mange flere flotte områder.  Og så hører det jo også med, at ud over 
det der umiddelbart kan ses, så foregår der et stort undergrundsarbejde, for at 
få det hele til at fungere.  De der ikke lige ved, hvor mange ledninger, der er 
trukket under Skive og omegn, skulle lige tage en guided tur ind under det hele. 
 
 



 
 
USB/UUSB 
Vores flotte USB anlæg har været igennem en større renovering. 
Det slider jo lidt på tingene, når det bliver adskildt, transporteret afsted og 
samlet igen ifb med forskellige events. Og småskader, måske fra små eller store 
pilfingre, kan ikke helt undgås. Men det er altid en flot reklame for klubben når 
vi er ude og vise den frem, for der kommer hver gang mange publikummer for 
at se på og evt få en snak om modeltog og vores klub. 
UUSB'en er jo stadig under opbygning. Der er desværre ikke så mange 
ungdommer til at arbejde med, og det betyder at det naturligvis tager lidt tid for 
at få tingene lavet. Men det bliver spændende at få den med ud. Vi skulle måske 
se at få lavet de ting, der mangler for at de to baner kan kobles sammen. Der 
kan jo køres på den, som den er, og så kunne folk se, hvordan det ser ud under 
opbygning. 
 
Hjemmesiden 
Mange gange hører jeg  positive tilkendegivelser fra folk, der har set vores 
hjemmeside. Administrationen af den er jo overtaget af Pauli og Finn, og de har 
fortsat det gode arbejde som Karsten lavede. Det er en rigtig flot hjemmeside, 
og de to nye folk vil sikkert udvikle videre på den med nye tiltag. 
F.eks. kommer der nu jævnligt en nyhedsfolder, som man på hjemmesiden kan 
klikke sig ind på, og som fortæller om stort og småt i klubben.   
Jeg vil gerne opfordre alle til at kontakte Pauli og Finn, hvis man har noget der 
kunne bruges på siden, billeder, artikler, events med relation til vores hobby. 
 
Besøg i klubben 
Vi har stadig haft en hel del henvendelser om besøge i klubben. Og det er vigtigt, 
da vi jo så holder fast i, at vi er "synlige" i området. Og mund til mund 
reklamen, om at der er noget flot og interessant at se i drejeSKIVEn er guld 
værd.  Ved Skive By Night i efteråret havde vi vel igen besøg af måske 150 
personer. Egentlig burde vi have en tæller på næste gang, det kunne være sjovt 
ikke bare at skønne sig til tallet. Og der har været rigtig mange hernede i 
grupper, som skoleklasse, div. andre klubber og flere private grupper. Alle er ret 
så imponerede over hvad vi kan vise og fortælle om, og de kommer herfra med 
en god oplevelse. 
F.eks. havde jeg en flok af kammerater fra min realklasse med hernede ifb med 
det årlige træf vi har. Jeg stod for arrangementet sidste gang, og havde planlagt 
det sådan at vi skulle starte her i klubben. Jeg tror de MJBK'ere, der havde 
vagten den dag, oplevede en oprigtig interesse og spørgelyst fra realisterne.  I 
hvert fald blev der under vores efterfølgende middag talt meget om modeltog og 
spurgt ind til mange ting om klubben.   
 
 



 
 
Tour de nedlagt jernbane. 
Desværre er det ikke så mange fra klubben, der, med evt partner, deltager i 
vores årlige cykletur og grillaften.  Lidt ærgerligt, det er da min fornemmelse, at 
de der har været med på turene, synes det har været rigtig sjovt og hyggeligt. 
I år er der jo planlagt en tur, hvor vi skal på skinnecykler omkring Skjern d. 28 
maj.  
Og måske bliver der også en tur på alm cykel på en passende strækning af den 
nedlagte bane Viborg-Løgstør. 
 
Af kommende arrangementer vil jeg lige nævnes at: 
Tirsdag d. 29. marts får vi besøg af en klasse fra SFO 
Mandag d. 4. apr. kommer Fjends Fotoklub herned for at se og fotografere. 
Onsdag d. 13. apr. har Leif Becker inviteret os til at se hans private anlæg  
Torsdag d. 14. apr. får vi besøg af kollegar fra Modelbaneklubben Limfjorden 
 
Og der arbejdes med at arrangere et besøg hos en anden modelbaneklub. 
Så det ser ud til at der også bliver gang i køreplanen fremover. 
 
Til slut vil jeg sige tak til resten af bestyrelsen, for det engagement I går til 
opgaverne med. 
Og helt klart også tak til alle I andre i klubben. I har bestemt grund til at være 
ret så stolte, af det I foreløbig har lavet.   
 
001 Henning 


