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Nr. 2 Ekstra april 1997 



 
Kom og deltage i bestemmelsen om 

hvordan en eventuel ny havn skal se ud. 
(ændring af gammel havn). 

 
 

Mandag den 28.04.1997 i mødelokale kl.19.30 
 
 
Bestyrlsen har modtaget i alt 20 forslag fra 7 medlemmer. Det er 
ikke meget når man tænker på at klubben har 80 medlemmer. 
Er det virkelig kun 10% af medlemmer der er interesseret i hvordan 
den gamle havn skal fornyes - nej vel - jeg regner også med at alle 
har nogle ideer til hvordan en havn skal ser ud. Så for at komme de 
sidste imøde vil jeg ændre sidste frist til d. 21.04.1997, for 
afleveringen af ideer til havneændringen. 
 
Normalt er der een eller slet ingen som reagerer på mine spørgsmål 
eller opfordringer i VMK Bladet. Hvad skyldes dette? Skal ingen 
reaktion, tolkes som de fleste er uintersseret, det håber jeg ikke. Jeg 
vil derfor, opfordre jer til heller at svare blankt nej, end slet ingen 
svar  - så har I jo taget stilling, og vi har fået en reaktion.  

 
Tænk over det!!  

 
Det er derfor dejligt at der er kommet svar fra hele 7 medlemmer, 
det havde jeg ikke regnet med. Så på den baggrund håber jeg, at I 
er mange som vil møde op denne aften og give bestyrelsen og 
dermed VMK=Vores Modelskibs Klub, nye ideer.  
 
 
 

Hilsen 
Formand 

 



Auktion! 
 

21. april 1997 kl. 19.30 
I klublokalet på Pilehaveskolen. 

 

!!!KOM og BYD!!! 
 

å Skibsskrog fraVindinge familie park 
å Fartreguleringer 
å Store batterier 
å Små batterier 
å Krabbekutter (byggesæt) 
å Motortopedobåd (samlet) 
å Stereo Radio med løse højtaler 
å Computer Commandore 64 
å Div. Lister 
å Lilla Dan 
å Standmodel 

 

Sidste klubaften  
1. Tema. 

Den sidste klubaften - ta jeres nybyg med, har I lavet ændringer på 
eksisterende skibe så ta også dem med I må også godt fortælle lidt om 
skibene. 
Dette er ikke nogen tvang men har I lyst, så ser vi frem til denne dag. Det er 
efterhånden blevet en tradition i klubben, jeg tror det gavner os alle - man får 
jo altid nogle nye gode ideer. 
 

2. Tema. 
Klubben har for mange ting i klublokale - vi lader derfor tingene komme 
medlemmerne til gode, i form af en Auktion.   
 

Bestyrelsen 



HUSK!! 
 

12. april  
Svømmesalen 

“Konkurrencesejlads” 
 

21. april 
Klubaften 

“Ta dit skib med - og stor auktion” 
 

28. april 
Klubaften 

“Hvordan skal den nye havn se ud” 
 

4. maj 
“Standerhejsning” 

 

11. maj 
“Damhussøen rundt” 

Damhussøen rundt 
Forårets maraton sejlads  

søndag d. 11. maj kl.10 - 16. 
Der vil være mulighed for sejle 3, 6, 9,.....km 

Det vil være ønskeligt hvis du tilmelder dig på forhånd 
Tilmelding til: 

Torben Plesberg 
53458227 


