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Siden sidst. 
Så er Køge udstillingen overstået, og vi må sige at vi er ”rimelig” tilfreds ☺.  2900 voksne og ca. 
600 børn. En udstilling hvor de tanker og ideer vi har haft, har vist sig at virke, så folk fik en god og 
spændende weekend. Vi vil gerne fra bestyrelsen rette en stor tak til alle udstiller, forhandler og 
producenter og specielt en stor tak til ØSJK og Sporvejsmusset som var med til at løfte udstillingen 
til en af de bedste vi har afholdt.  
Vi har i bestyrelsen efterhånden fået besat de tre stillinger vi opslog sidste år.  
Som ny ”Nyhedsredaktør” har vi valgt Gert Frikke.  
Hvem er så Gert Frikke? 
Gert er født i 1947, og til dagligt bosat i Ålborg. Gert er i dag efterlønner. Gert er til dagligt medlem 
af ”MJK Limfjorden” som han var med til at stifte for fem år siden. I klubben er han næstformand, 
og sammen med resten af bestyrelsen redigerer han det klubbens månedlige nyhedsbrev. 
Gert har her skrevet en kortfatte beskrivelse af hans modeltogs interesser. 
”Min interesse er dansk epoke III – min barndoms tog. Ud over DSB er det privatbanemateriel med 
KRB som forbillede. Kan godt lide at bygge rullende materiel af den slags, man ikke kan købe fra 
industrien. Ligeledes holder jeg meget af at lave forskelligt elektronik til modeltog. 
Det er i H0 – og lidt H0e, digital to skinnedrift. Jeg har påbegyndt opbygning af min modelbane, 
men det er primært skinnerne på klubanlægget der skal køres på. 
Modelbaneinteressen stammer tilbage fra min barndom.” 
 
Gert vil i den nærmeste fremtid informere om hvordan ”Nyhedsbrevet” vil fungere med hensyn til 
deadline og indhold. 
 
Vi i bestyrelsen byder Gert velkommen og ser frem til mange spændende ”Nyhedsbrev” 
 
 
Ekstraordinærgeneralforsamling. 
I forbindelse med Køge udstillingen havde vi i bestyrelsen indkaldt til en 
ekstraordinærgeneralforsamling lørdag aften, hvor punktet var vedtægtsændring i DMJU. Vi i 
bestyrelsen havde sat vores suppleant Leif Jensen til at kigge vores vedtægter igennem og komme 
med oplæg til en ny og mere tidssvarende vedtægt for DMJU. Efter udsendelse af forslag fra 
bestyrelsen modtog vi et meget kompetent ændringsforslag fra Jens H. Bondesen (DMJK). Efter en 
gennemgang punkt for punkt blev en stor del af forslagene vores godkendt. Resten af teksten skulle 
så lige gennemgås en gang til og det blev besluttet at Leif og Jens sammen vil komme et endeligt 
oplæg til en revideret vedtægt i DMJU.  
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Bestyrelsen på besøg hos AROS klubben 
I forbindelse med et bestyrelsesmøde d. 15. maj var vi på besøg hos AROS modeljernbaneklub som 
har til huse lidt uden for Århus.  Klubben råder over ca. 68 m2 fordelt over to lokaler. I klubben 
kører man både skala N og HO AC og DC.  Måden de har løst den udfordring på, er at man på den 

en langside køre man AC og på 
den anden langside DC, og så 
overlapper de to typer hinanden i 
enden af lokalet. I midten af 
lokalet har de så et spor N 
modulanlæg. AROS klubben er ca. 
2 år gammel og det er 
imponerende hvor meget de har 
fået op at stå. Klubben havde 
netop udvidet lokalet med 80 cm. i 
bredden da vi var på besøg. 
Klubben mødes hver mandag og 
torsdag. Der er pt. 30 aktive 
medlemmer. 
En af de ting der virkeligt 
skinnede igennem klubben var at 
det det der er plads til alle og at 

det sociale betyder meget. Vi ønsker klubben held og lykke frem over. 
 
 
 

 
En del af modulanlægget i N. 

 
Et overblik af DC delen på anlægget. 
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En lille del af AC anlægget. 

 
 
Køge udstillingen. 
 
 
 
Modeltogsmesse i Stoholm. 
Vi i bestyrelsen har indgået et samarbejde med Jan Thorup som arrangere modeltogsmessen i 
Stoholm ved Viborg d. 26-27. november. DMJU er aktiv som udstiller og medarrangør. 
Vi deltager med vores stand og børneaktiviteter (LGB bane og tegnekonkurrence) FOTO 
konkurrence (det er kun klubber under DMJU der kan indsende billeder). Betingelserne for 
deltagelse vil tilgå klubberne senere. 
 
 
 


