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Generalforsamlingen

23. marts blev der holdt generalforsamling i henhold til vedtægten. Fremmødet var stort og mødet 
forløb i god ro og orden. Beretningen og regnskabet blev godkendt og der var to små ændringer til 
vedtægten. Det blev også godkendt. Kontingentet blev uændret for 2022.

Applaus til formanden efter beretningen.



Grublerier
- Der tænkes og drøftes meget om tingene i klubben!



Teknisk indslag
Med risiko for lemmer og førlighed forsøger redaktøren sig hermed for første gang at bringe lidt 
om klubmedlemmernes utrolige bedrifter på det teknologiske område. 
Leif er i gang med at lave programmeringssporene klar. Området er også tænkt som parkeringsafsnit 
for vogne. Når et tog er anmeldt og registreret på programmeringssporet, kan det slippes løs på
hovedbanen ved at få adgang via en mobilbro, der med en vippekontakt kan forbindes til 

kørestrømmen på hovedanlægget. Leif har opfundet en tung metalbom, som sættes på tværs af 
sporet, så ingen kan sende tog af sted, før det er godkendt. Derefter løftes blokken af, og toget kan
passere. Dermed er systemet helgarderet, så alle kan være med!

Her vises tværbommen 
og tænd/sluk knappen.

Broen fra programmeringsafsnittet til hovedanlægget kan 
godt minde lidt om grænsen mellem Nord- og Sydkorea! –
Men vi bestemmer selv hvornår grænsen kan passeres.

På området findes også et rensespor, hvor 
lokomotiverne kan testes og renses før afgang.



Teknisk indslag - 2

Redaktøren overgår sig selv ved at bringe endnu en side med tekniske detaljer, selv om det nok er
lidt overfladisk.

Her tænkes (eller hviles?) og loddes, bl.a. små dioder til kassererens produktion af gadelamper.

Her udmøntes tankerne i en fin lille kiosk til Himmelbjerget mens Søren er fuldt optaget af 
programmering og forsøg på styring af løbske togstammer.

Dværgschnauzeren ”Archie” er ligesom ejeren en 
”hund efter teknologi”. De følges altid ad, også til 
klubaftenerne.



Sy-projektet afsluttet
Det flotte arbejde med at fremstille forhæng til banen er afsluttet. Resultatet blev særdeles flot. 
Alle opfordres til at behandle det med omhu, når der skal arbejdes under bordet.

Her slapper sy-holdet af sammen med 
montørmedhjælperne 2 x Erik -
Birthe Christensen, Lis Søegaard, 
Dorthe Bracht Thomassen og 
Ellen Møller Andersen.



Lidt om alt det andet – nogle perler fra det flotte anlæg

Villa ”Berghof” er ved at blive 
placeret i alpelandet. 

Stationen under jorden er også i brug.

Landskabsbygger Erik i fuld gang med at ”så” 
græs på alpeskråningerne.

Detektiverne på jagt –
Det må da være en gammel 
model fra 60-erne?



Märklins nye E-maskine

Flere medlemmer har allerede sikret sig et eksemplar af denne flotte danske E-model med mange detaljer.



God sommerferie

uanset hvordan du ønsker at tilbringe den!
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