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Så er vi på sporet igen !

Efter flere måneders ned- og oplukninger er vi nu langt om længe (forhåbentligt) nået til 
vejs ende, hvor alle har fået et Coronapas og klubben så igen kan begynde at fungere 
normalt som før pandemien brød løs.

Naturligvis skal vi fortsat have stor respekt for Coronaen og benytte alle forholdsregler.
Det kan vi godt finde ud af.

Det vigtigste er at vi nu igen kan mødes og hygge os i de dejlige klublokaler.

Redaktøren har med 10 ekstranumre af Coronanyhedsbrevet efter bedste evne  forsøgt 
at signalere, at vi stadig er med og at vi sukker efter at mødes igen.

Medlemmerne har allerede kastet sig over opgaverne, både over og under banen. 
Herligt syn.



Generalforsamling 30. juni 2021kl. 19.00

Sidste år måtte generalforsamlingen udskydes på grund af de strenge restriktioner 
efter Coronaudbruddet.

I år ser det ud til at forsamlingen kan gennemføres efter vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab.
5. Godkendelse af regnskab.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
8. Valg

a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 
bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Disse vælges for 1 år.
c. Valg af revisor. Denne vælges for 1 år.
d. Valg af revisorsuppleant. Denne vælges for 1 år.

9. Eventuelt.

Vedtægtens bestemmelser om generalforsamlingen:

Her øver formanden sig på generalforsamlingen på et klubmøde den 2. juni.



Digitale bestyrelsesmøder – når andet er forbudt !

I flere måneder har bestyrelsen ikke kunnet mødes direkte på grund af Corona-restriktionerne. 
Derfor benyttede vi Google-platformen til at mødes. Det virkede udmærket, men vi savnede 
kaffen, kagen og de mange røverhistorier, som normalt præger et bestyrelsesmøde. 

Forleden kunne vi holde vores første RIGTIGE b-møde igen med det hele.

Skærmbilledet afslører tydeligt hvor seriøse b-medlemmerne er, når de mødes på denne måde!



Klubben modtager mange gaver 
fra fremmede, som har opgivet 
at lege med tog. Andre gange kan 
vi købe relevante ting hos 
forskellige personer og 
leverandører.



Under nedlukningen har redaktøren hygget sig med at finde skønne detaljer af de mange 
ting, som medlemmerne har lavet.

Her bringes nogle af iagttagelserne.





Hygge i haven og travlhed på jobbet. 
Desuden hviler Jeppe Aakjær trygt 
under den fine gravsten på JENLE.



Viktor er altid klar med kaffe og 
brød. Desuden viser han her en flot 
gammel lampe og effekter fra 
ARRIVA frem.



Her drøftes den store udfordring – at få konstrueret et digitalt system, der kan styre 
baneovergangen med bomme og blinklys i et af anlæggets største vej-/banekryds.



Åh nej, hvordan er det nu lige at det hænger sammen?



Her forsøger Keld at orientere om en 
epokegørende opfindelse. Det er ikke altid 
let at få medlemmerne til at fatte hvad det 
handler om!



Udstillingsbanen trænger til 
den store overhaling. Her er 
det hele vendt på hovedet 
for at rette fejl og mangler.
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