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Cykelturen 17. august
- et af årets højdepunkter.

Husk julefrokosten 6. december
- og godt med julefrimærker 
- det går til et godt formål

på Julemærkehjemmene



Årets cykeltur i august gik fra Møldrup ad den gamle 
banestrækning til Viborg gammel remise, hvor holdet blev 
samlet op og kørt tilbage til Skive. Her var der hyggeaften 
med grill og flydende tilbehør.

Tiltrængt pause med mad og drikke.

Så er der afgang med højt humør.



Det gik over stok og sten og smilet kom frem ved ankomst til målet.

Den glade gruppe foran den meget forfaldne remisse i Viborg.



Ventetiden ved grillen blev passende benyttet til at slukke 
den opsparede tørst.

Så var der bare råhygge med de mange ledsagere i klublokalet.



Märklins 160 års jubilæum i Gøppingen

4-dages bustur med deltagere fra MJBK og naboklubber.

Jørgen Staal Erichsen 
havde arrangeret en 
flot tur til Gøppingen
i september. 
28 deltog. Vi boede på et 
dejligt hotel i nærheden af 
Gøppingen og brugte hele
fredag og lørdag med et se
modeltog i hele byen og
køre ture med ægte veteran-
tog. Shuttlebusserne kørte i
halen på hinanden så det var
let at komme rundt til de mange
udstillingshaller i byen. Vores co-
chauffør var Poul Mølgaard. 
Super service på hele turen.



Der strømmede mennesker fra hele 
verden til byen . Vi snakkede bl.a. med 
nogle dansk-amerikanere, der var taget 
den lange tur for at opleve jubilæet og 
den åbne fabrik, hvor vi kunne følge 
hele fremstillings- og monterings-
processen. Vildt imponerende.



DB præsenterede den virkelige jubilæumsmodel, som snart kan 
købes som model.

Vidt forskellige medarbejdertyper 
gik seriøst op i deres arbejde, bl.a. 
træmanden til højre.



Vi skulle naturligvis på udflugt 
med en rigtig gammel damp-
maskine - en lang tur ud i 
bjergene - næsten som skole-
udflugten i 1950-erne. Der var 
fyret op et par dage i forvejen, 
så maskinen kunne trække de 
mange personvogne.

En stolt lokofører med tryk på kedlen og et godt overblik over de 
mange instrumenter.



Så er der klar til afgang. Kontrolløren var ligesom formand Gert i sit es.

Nogle trætte passagerer i kupéen – temperaturen nærmede sig de 30.



De var der alle sammen – de gode gamle maskiner – og en enkelt nyere, 
der kom forbi med høj hastighed.



Open by Night i Skive 
var som sædvanlig en succes med mange gæster – børn og voksne.



MJBK også med i Kjellerup på den store 
hobbymesse sidste weekend i september.

Klubmedlemmerne viste stolt den flotte udstillingsbane frem og
fik en god togsnak med de mange gæster.



Den store udvidelse af klubbens anlæg kræver mange overvejelser 
og beslutninger. Der arbejdes på mange fronter samtidig.

- Og der knokles på den store udvidelse





Elektricitetsforsyningen 
er en udfordring på det 
store anlæg. Både det 
og styring af tog er 
kompliceret, men dygtige 
medlemmer klarer 
opgaverne i stiv arm og med 
saglig vejledning. 

Formandens 
kritiske øje 
vurderer 
skinneudlæg-
ningen.

Klubben viser også det
grønne islæt med
Genbrugspladsen med
stor aktivitet



Klubbens daglige liv og medlemsdemokratiet

For enhver klub er det væsentligt, at alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt og ytre sig
om alle relevante forhold. I MJBK lægges der stor vægt på, at alle kan deltage i det omfang de har lyst 
og i de arbejdsgrupper, der interesserer dem mest. 

Ved at deltage aktivt kan medlemmerne argumentere for deres synspunkter og der kan gennem den 
gode diskussion opnås fælles forståelse for de løsninger, der er flertal for. Derved forsøger man at finde
gode kompromisser på tværs af synspunkter og ønsker. Derved undgås for stor dominans og bedre 
accept af de valgte løsninger.

Klubben er organiseret på følgende måde:

Generalforsamlingen

Bestyrelse
5 pers.

Formandskab

Elektronik og IT Banestyrelsen Bygge- og anlægs-
gruppen

Kvalitetsudvalg

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. 2 det ene år og tre det efterfølgende år for at 
sikre kontinuiteten. 

Hver af de 4 underudvalg kan medlemmerne tilmelde sig efter lyst, og gruppen udpeger sin formand.

De 4 formænd koordinerer de forskellige indstillinger i Formandskabet, der dermed træffer de
endelige afgørelser, dog altid inden for den budgetramme, som bestyrelsen har udstukket.



Tak til vore sponsorer:

Redaktion: Finn Christiansen
Foto og grafik: Finn Christiansen, Viktor Ørgaard, Peder Møller m.fl.


