
Nyhedsbrev
November 2016

Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive
onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22.

Klubbens 2 store udfordringer:

- Valg af hovedstation
- ECOS eller Märklin

- Den store udbygning af anlægget
- Størrelse og udformning

Læs mere på de følgende sider.

Erik Christensen
fortæller om de
forskellige forslag på
klubmødet den 
2. november 2016



Klubbens bestyrelse 2016:
Henning Koefoed, formand, Erik Christensen, Peder Møller, Finn Christiansen , kasserer 
og Pauli Damgaard., sekretær.

HUSK julefrokosten 
fredag den 2. december kl. 18.30

Der bliver fuld damp på snapsetoget og Viktor har sørget for 
masser af dejlige præmier til julelotteriet.

MENU
Gerts sildelagkage
Fiskefilet med citron og remoulade
Leverpostej med bacon
Ribbensteg med rødkål
Sylte med Sennep og rødbeder
Roastbeef med remoulade og løg
Risalamande med kirsebærsauce
samt 1 øl og 1 snaps.

Alt dette for kun 130 kr.



Der er fremlagt 3 forslag, som 
hver har sine fordele og
ulemper.  Medlemmerne kan 
skrive deres kommentarer
på de enkelte forslag, som er 
hængt op på tavlen.

Baggrunden for udbygningen er 
bl.a. ønsket om at kunne køre 
med lange tog på længere 
strækninger og at der kan laves 
flere typer landskaber, som kan 
gøre det sjovere for medlemmer 
og gæster at køre på anlægget.

Den store udbygning af anlægget !
- hvilken model vinder ?

Arbejdsgruppen i tungsindige drøftelser 
af deres forslag inden offentliggørelse for 
de øvrige medlemmer.

Her er de 3 fremlagte forslag.



ECoS 50200

Märklin 60216 CS3 plus

Märklin 60226 – CS3

Svært valg af styrepult 

- Elektronikgruppen er på hårdt arbejde med at ønsker 
og muligheder i de udvalgte modeller.



Glyngøre by og havn næsten færdig

Rangerterræn og kul-
Terminalen med kran
er i funktion  og giver
et helt realistisk billede
af gamle dage.

Baneterrænet i fugleperspektiv. 
Et meget flot arbejde.



Kirkegårdens store sten med kendte navne bliver omdannet 
til 1:87 med tydeligt tekst for folk med gode øjne.

Her er den lille kopi til venstre.

På Skive havn sker der også store ting. De gamle havnebygninger er næsten 

færdige og kommer snart på plads.



3 nye sponsorbiler på gaden

Thise
Mejeri

De Blaa Busser

Skive
El-Service



Roslev by og stationsområde 
begynder at tage form



Klubben afholder I løbet af året flere kurser i bl.a. modelbygning og elektronik. 
Vi deltager også i mange udstillinger med klubbens flotte minianlæg. 

Der arbejdes og råhygges 
på klubaftenerne i Slotsgade





Tak til vore sponsorer:

Redaktion: Finn Christiansen
Foto: Finn Christiansen,.

Redaktionen ønsker alle en god juleferie


