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Skive, marts 2019 

 

Formandens beretning 

Velkommen til drejeSKIVEns årlige generalforsamling.` 

Vor nye  udvidelse af anlægget er kommet et godt skridt videre, der er lavet en del 
bygninger sammen med opbygning af landskabet, og havnekaj er der også kommet 
til. 

Elektronik og It har travlt med at få styreanlægget flyttet over til sit nye plads, men 
har dog formået at holde Salling banerne nogenlunde kørende på køreaftnerne. 

Banestyrelsen har igen fået en stille periode da der har været problemer med 
hjemtagelse af skinner, men det skulle nu være løst.  

Tour de nedlagt jernbane gik i august måned fra Spøttrup gl. station til 
klublokalerne, hvor der blev grillet alt i alt en hyggelig dag for deltagerne (se billeder 
på mjbk-skive.dk). 

”Scenen er din” arrangeret af Skive Bibliotek med Træmusset og MJBK drejeSKIVEn 
som praktisk partner. 

Det foregik i maj 2018 hvor vi havde USB`n med sammen med 3 arbejdende 
værksteds station. Vi viste frem over 3 dage, besøgs tallet var på det jævne. 

By night som var i maj og september, var igen godt besøgt, med omkring 150-250 
besøgende. 

Vi har fået implementeret persondataloven, i august og kan ses på hjemmesiden. 

Af nyhedsbreve er der produceret i alt 4 de sidste 12 mdr. 

I sept. Deltog vi også i et velbesøgt Kjellerup hobbymesse. 

Et besøg ud af huset har der også været tid til, vi var hos Frede Jacobsen, Struer, 

Som havde dampmaskiner 1:1 , havetog, masser af hjemmebygede skibe og et 
lokomotiv. 
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Her i marts  har vi deltaget i 2 forårsmesser henholdsvis Nykøbing Mors og Skive 
hvor omkring 3.000 i Nykøbing og 4.000 i Skive kiggede forbi. 

 

Til slut vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og en meget 
stor tak til jer for det fine arbejde i går og laver. 

 

 

Gert Pedersen 

Formand 

 

 


