
 
 
 

Nyhedsbrev fra unionen. 
 
Hej alle modeltogs venner, så er der igen nyt fra bestyrelsen.  
Vi håber i bestyrelsen at i alle har haft og god jul og er kommet godt ind i det nye år. 
Siden det sidste nyhedsbrev er der sket en hel del. Vi har fået en del respons på brevet 
og det er dejligt. Nogle har endda troet at der var fundet en redaktør, men det er ikke 
tilfældet, (så søg endeligt på alle tre stillinger), men vi har ønsket at komme i gang 
med at synliggøre os og samtidigt at gi´ en status på udstillingen i Køge. 
 
Siden sidst. 
Der har været en del diskussion på det udmærkede debatforum ”Sporskiftet” omkring 
sagen med webmaster, på trods af at vi har udsendt en såkaldt ”pressemeddelelse” 
hvor i vi har belyste sagen, men samtidigt gjorder vi det også helt klart, at vi ikke kan 
og vil deltage i et debatforum. Læs ”pressemeddelelsen” her. 
Hej alle modeltogs venner  
Normalt har vi i bestyrelsen den holdning at vi ikke kan og vil deltage i diskussioner på div. debatforums, da vi ikke 
kan styre informationerne når vi er 5 mand der gerne skulle være informeret og gerne være enige. Men i dette 
tilfælde vil vi gøre en undtagelse, da vi mener at det vil skade mere end det vil gavne at tie, både for Erik Olsen og 
bestyrelsen.  
Sagens forløb kort. Vi i bestyrelsen ønsker en mere synlig union på flere områder, herunder vores hjemmeside. Vi 
udfærdigede tre frivillige funktioner (kontaktperson til MOROP, nyhedsredaktør og en webmaster) der sker så det 
beklagelige, at da formanden skulle sende stillingsopslagene til Erik, så kommer de alle tre med. Det var meningen at 
det kun var de to første stillinger der skulle sendes, hvorefter formanden så ville ta´ en dialog med Erik, om han 
havde lyst til at køre videre med den nye udfordring med hjemmesiden. Vi kan godt forstå at Erik bliver meget 
forundret og vred når man lige pludseligt ser sin funktion slået op uden at man har hørt noget. Det har vi beklaget 
meget. Vi har hele tiden ønsket at det var Erik der skulle føre vores hjemmeside videre. Bare på en ny og lidt 
anderledes måde. Vi har talt med Erik på telefonen og undskyldt mange gange. Vi har forsøgt at overtale ham til at 
fortsætte, men han har forståeligt nok ikke ville forsætte på nuværende tidspunkt. Vi mener at når man begår en 
sådan, ja lad os bare kalde det en bommert. Må vi også stå til ansvar, ikke kun over for Erik men også udadtil. Det har 
vi gjort i vores nyhedsbrev, og vi giver også gerne her en uforbeholden undskyldning til Erik.  
Med hensyn til stavefejl så har Jan-Ole, som har skrevet nyhedsbrevet. Kæmpet med ordblindhed siden skolen og 
selvom der er læst korrektur så er det smuttet med MOROP. Det beklager vi meget og  ta´ det op i bestyrelsen om han 
kan fortsætte med de mangler.  
Som sagt så kan vi i bestyrelsen ikke kommentere yderligt i sagen på nettet. Men man er altid velkommen til at 
kontakte os via mail, både med kommentarer men også med idéer og inspiration.  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen DMJU  
 
p.s. De tre titler der er lagt ind på bestyrelsens liste. Er kun gjort klar til de personer som vi søger til de tre poster. 
Da ansøgnings fristen ikke er slut endnu, kan vi jo ikke rigtig sætte tekst og foto på. 

 
Nu skal det ikke lyde som om at vi er i mod Sporskiftet, tværdigt mod, så følger vi 
alle sammen ofte med, da vi mener at det er et spændende forum og vi i bestyrelsen 
vil gerne bakke om dette, og hvem ved, måske vi en dag kunne udvikle et 
samarbejde. 



 

For at lukke sagen helt, så har det ikke aldrig været meningen at Erik på noget 
tidspunkt skulle udskiftes. Vi i bestyrelsen har ønsket at der skulle mere fokus og 
aktivitet på vores hjemmeside, ikke at Erik ikke lavede noget, han har så men kun 
gjort hvad han har fået besked på, men vi ønskede en mere livlig hjemmeside, så i 
den forbindelse udfærdige vi funktionsbeskrivelse for den fremtidige opgave og det 
var så meningen at Jan skulle ta´ en samtale med Erik og det er her den er smuttet.  
At Flemming Ormstrup i øjeblikket passer vores hjemmeside er kun fordi ham har 
tilbudt at hjælpe, indtil vi fandt en ny webmaster og ikke et udtryk for at det fra 
starten har været meningen at det det var Flemming der skulle stå for denne, selv om 
nogle har påstået dette. Så søg endeligt stillingen, vi mangler en. Vi håber at denne 
sag nu er blevet belyst godt nok, ellers må du, hvis du har spørgsmål eller kommentar 
til dette, kontakt formanden Jan Kaspersen. 
 
Der er kommet nogle kommentar om at dele af bestyrelsen er usynlig i forhold til 
unionen, men det er der en god grund til. Vi er bor til dagligt i forskellige steder i 
landet og det er svært at nå rundt i hele landet for de enkelte medlemmer, så vi har 
aftalt at vi skal nå så meget rundt i ”lokalområdet” som tiden tillader det, samtidigt 
blev vi enig om for to år siden at vi afholder bestyrelses møde i forbindelse med et 
besøg i en klub, et eller andet sted i landet. For os er det en god måde at komme rundt 
i klubmiljøet på og se hvad der rør sig og i har en chance for at tale med unionen. 
Problemet er at et sådant møde kun kan afholdes i weekenderne på grund af 
transporttiden.   
Vi har besluttet at fra dec. 2010 at det kun er formanden og næstformanden der 
udtaler sig ud af til, men det er ikke ensbetydende med at de andre ikke laver noget, 
så jeg har lavet en oversigt af de opgaver vi vær især arbejder med.  
 
Opgave fordeling. 

  Ebbe Merkelsen. mjk.stationsbyen@dbmail.dk 
Som noget nyt på udstillingen har vi fået en ide om at lave en ”Kindergarden”. Et 
sted for børn med masser af underholdning (tegnings konkurrence, modelbygning 
osv.) og den er Ebbe i fuld gang med få op at stå. 
Derudover har Ebbe også til opgave at stå for at bemande døren (billetsalg). 
 



 Bernt Hansen. bernthansen@get2net.dk 
For at få en god og spændende udstilling så er det vigtigt at vi har en som kan lægge 
det rigtige puslespil og efterfølgende få dem godkendt hos brandvæsnet. Jeg kan hilse 
fra Bernt og sige at det ikke er den nemmeste opgave og jeg skal lige minde jer om, at 
når i tilmelder jeg så husk at det er de faktiske mål (inkl. afspærring/sikkerheds hegn) 
ellers risikere vi at udstillingen ikke bliver godkendt. 
Bernt hjælper også Jan-Ole med ide og inspiration omkring workshops. 
 

 Bent Herlin Jensen. bherlin@mail.dk 
Når man skal afholde en så stor udstilling er der behov for en som har styr på 
tilmeldinger og økonomi, så det er her Bent komme ind i billedet. Da han til dagligt 
er kasser i unionen er rart at vi har en som kan have overblik på dette område, også 
angående tilmeldingsfrister, sommm godt kan smutte for nogle, men selvfølgeligt 
ikke i jeres klub ☺. 
 

 Jan-Ole Hansen. jan-o.hansen@youmail.dk 
Jan-Ole stod for work shop´s i Århus, og er nu allerede i fuld gang med at finde 
emner til Køge. Nogle er allerede på plads da der har været ønsker om at gentage 
nogle af de emner der var i Århus. Men vi kan sagtens bruge flere emner så ring eller 
mail hvis du har en ide. Som noget nyt arbejder Jan-Ole også på at lave en komplet 
menuseddel over alt aktivitet der er i hallen inkl. på salgssteder og producentstande. 
Har i en aktivitet/event på jeres stand som i gerne vil have markedsført så mail til 
Jan-Ole og den vil komme på menuseddelen. 
 



 Jan Kaspersen. komandopost@bbsyd.dk 
Jan har som formand, til opgave at være trådholder på hele udstillingen samt 
kontaktperson til hallen. Det er også Jan som har styr på vores udstillingsmateriel og 
opbygning af vores stand. 
 

 Leif Jensen. leif.jensen@post3.tele.dk 
For at der ikke er nogen der skal side og ”fede den”, så er vores nye suppleant Leif 
også sat i arbejde. Vi fik på generalforsamlingen til opgave at få kigget vores 
vedtægter igennem, da de efterhånden havde en del år på bagen. Leif har før arbejdet 
med forenings vedtægter og har nu kigget vores vedtægter igennem og kommet med 
et udspil som vi er i gang med at gennemlæse og godkende, så vi kan frem lægge en 
revideret vedtægt på en ekstra ordinær generalforsamling. 
 
Status på udstillingen. 
Det skrider forsat fremad, flere og flere tilmelder sig. Vi kan ikke offentliggøre 
udstillerne i nu, da tilmeldings fristen ikke er slut, men jeg forventer at vi allerede 
sidst i januar kan begynde at vise de første aktiviteter på menuseddelen. Du kan følge 
med på vores hjemmeside.  
Noget nyt kan jeg dog afsløre, nemlig at sporvejsmuseet har sagt ja til at deltage på 
udstillingen og køre busser frem og tilbage mellem station og hallen. Vi er nu i gang 
med at få detaljer på plads omkring de praktiske ting og økonomi. 
Jeg kan også nævne at Jan og jeg er blevet interviewet til ”banen” om noget af det vi 
går og laver, og i den forbindelse har vi indgået en aftale med ”banen” om at man på 
vores stand, kan møde Flemming Søborg og få en snak omkring bladet og evt. tegne 
et abonnement. 
 
I næste nummer. 
Mange kender nok den klub jeg kommer fra, nemlig Jysk Model Jernbane Klub 
(JMJK). Danmarks nok største modeljernbaneklub (endnu) for vi har netop modtaget 
den triste meddelelse at vi skal flytte. Hvad der skal ske, ved ingen, heller ikke JMJK, 
så vi må se tiden an og se hvad kommunen finder på. Hvorfor nu skrive om dette?, jo 



da mange klubber lige som JMJK holder til, i kommunale lokaler (skoler, 
fritidscenter og institutioner) og vi er i en tid med mange skolelukninger, så kan det 
være interessant for de klubber der har til huse her, at de får kigget på deres kontrakt 
os se hvilken rettigheder de har i forhold den oplevelse vi får. Jeg vil vende tilbage 
når der er noget mere konkret nyt. 
Læs link:  http://www.aarhuskommune.dk/midtbyskole 
 
Desværre er JMJK ikke de eneste der står i den situation. Vi har lige mistet en klub i 
unionen, nemlig Holbæk modeljernbane klub. Vi har modtaget følgende brev fra 
formand Robert Nimb. 
Holbæk modeljernbane klub må desværre melde sig ud. Vores foreningshus som 

Holbæk kommune ejer, er blevet sat til salg. Derved er 22 foreninger/klubber sat på 

gaden. Kommune havde lovet genhusning, men på nuværende tidspunkt er kun 3 

foreninger/klubber blevet genhuset. Vi blev tilbudt et lokale på 40 m2,hvor der fragår 

ca. 10 m2 til flugtvej, det er for småt. 

Vi har holdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det så blev besluttet at nedlægge 

klubben, det er 20 års arbejde, så der er med stor sorg. 

Med venlig hilsen. 

Robert Nimb. 

Formand 

 
Jeg vil prøve at få en mere uddybende kommentar fra Robert få at få belyst hvordan 
deres lejekontrakt så ud og hvordan hele processen er forløbet. Da mange kommuner 
er i en situation hvor de skal spare, er jeg bange for at det ikke bliver den sidste klub 
vi ser i situation.  
Hvis der er nogen derude der har kendskab/forstand på fritids/forenings loven så er 
du meget velkommen til at skrive til mig, så vil vi prøve at sætte fokus på dette emne 
i den kommende tid. 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Jan-Ole Hansen 
 

VI SES I KØGE 
2-3 april 2011 

 


