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Skive, marts 2018 

 

Formandens beretning 

Velkommen til vor årlige generalforsamling. 

Først vil jeg byde velkommen til vores nye medlemmer, Gert R Kristensen, Finn R. 
Nielsen, Poul Erik Jørgensen og Lars Landbo. 

Afgang har der desværre også været, en vor unge Anders G. Pedersen er stoppet og 
Michael Andersen, Brian Vargas Møller-Iversen og Ole Mikkelsen. Ole er dog stadig 
passiv medlem ligeså er Børge Nielsen-Boe. 

I løbet af året er der sket meget på vore anlæg. I Elektronik og It er der arbejdet 
hårdt for at få de sidste små fejl og mangler lavet og det ser ud til at være lykkedes, 
samtidig med indkørsel af den nye ECOS. 

Banestyrelse har haft en lidt stille periode, men efterhånden som de forskellige 
planer blev til en plan, så var der travlhed med opstilling af det nye anlæg og 
sammen med øvrige medlemmer fik tegnet en foreløbig sporplan, så der kunne 
bestilles skinner. Det blev sendt i udbud og her vandt Modelhøkeren. 

Bygge og Anlæg har jo lavet flotte bygninger i masse vis, som derefter er placeret 
med kyndig hånd på Salling anlægget. Derefter har Landskabs gruppen jo dekoreret 
og lavet mange fine detaljer på ”jorden” som på bygningerne. 

Årets Sociale event var Tour de nedlagt jernbane, som skulle køres fra Møldrup til 
Viborg, men turen blev aflyst pga. vejret . 

Dog blev grillaftenen i klubben en kæmpe succes med ca. 12-15 deltager. 

USB har været ude nogle gange med stor bevågenhed, bl.a. deltog vi i 
Forårsmesserne i Nykøbing Mors og Skive. 

Gruppe besøg i klubben,har vi ligeledes haft en del af, 9-10 eftermiddage/aftner ca. 
150 personer deltog. 

By Night som sædvanligt 2 gange med mellem 100-200 besøgende pr. gang 
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Som noget nyt deltog vi i Børnekulturnatten og det med meget stor succes med op 
til500-550 besøgende, så det gentager vi også i 2018.  

!0 maj havde klubben besøg af Borgmesteren Peder Kristian Kirkegaard og vor 
udlejer Kaj Ove Madsen der var dybt imponeret over det arbejde som i har lagt i 
anlægget. I den forbindelse takkede klubben for kommunens støtte til os. 

Og i sponsorafdelingen fik vi en meget god aftale med PH Montage, som løber over 
3 år. 

Sidst men ikke mindst vil jeg og bestyrelsen gerne takke jer alle for den gode 
klubånd og kammeratskab, mange tak. 

Gert Pedersen 

Formand 

 

 


