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Nærmere følger på
opslagstavlen.



Klubbens bestyrelse 2018:
Gert Pedersen, formand, Erik Christensen, Peder Møller, Finn Christiansen , kasserer 
og Pauli Damgaard., sekretær.

Bygning af etape 2
Det skrider godt fremad. Planlægningsgrupperne har travlt og der arbejdes fortsat med 
nye detaljer på  sporplanen. Seneste er version 19. I første omgang satses på at gøre ”arm 1” 
køreklar (det markerede område). Der laves en midlertidig afslutning så der kan køres rundt.



Det er ikke broen over River Kwai men broforbindelsen mellem de gamle 
Sallingbaner og det store nye Europa-anlæg. Broen forsynes med automatisk 
afbryder, så toget ikke ryger i floden når broen er oppe.



Fuld damp på savværket og overvågningen

Mange hænder og hoveder er nødvendige 
når grunden skal lægges til det nye Europa.

Den nye bane skal forsynes med total
overvågning, så alle kan følge med i hvad
der sker rundt omkring på det store anlæg.



Rådhustorvet får også et lille sommermarked.

Skibonitterne er allerede gået i gang med at handle.



Internationalt marked på Posthustorvet

Så er det store internationale
marked klar til åbning på
Posthustorvet. Der mange boder
fra nær og fjern bugner med
lækkerier for enhver smag.



Der arbejdes stadig både over og under jorden på det gamle
anlæg.

Der arbejdes
ihærdigt på at
skabe eller genskabe 
de rigtige koder på 
lokomotiverne.



På klubaftenerne drøftes og debatteres livligt om nye detaljer på det gamle anlæg. Der dukker
hele tiden nye spændende og nye detaljer op rundt omkring, så det er altid godt at gå på
opdagelse.



Så har Rødding remissen fået tag over hovedet.

Havnesiloen er snart klar til at komme endeligt
på plads ved kajen.

Der bliver også tid til at fortælle sjove ting
fra hverdagen.



Byggedivisionen på hårdt arbejde

Flere store anlægsopgaver er i gang. Nye bygninger, containerskib, havneanlæg og meget 
mere er noget af det som alle glæder sig til.

Balling Kro har overlevet ved hjælp af godt arbejde og nogle kartonark 
forsynet med vinduer fra klubbens 3D-printer



Redaktionen ønsker alle en god sommerferie.
Klubben er lukket i juli måned.
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