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Formanden 
 

Rig�g godt nytår �l jer alle sammen. 

 

Jeg håber på i har fået alle jeres ønsker opfyldt �l jul og lige nu sidder og 

bygger eller restaurerer jeres skib så de er klar �l foråret. 

 

Nu hvor jeg sidder her og skriver de�e, tænker jeg �lbage �l gf og julehygge. 

Det har været nogle fine arrangementer, men deltagelsen har ikke lige væ-

ret på sit højeste - igen. 

Til generalforsamlingen var der kun 20 medlemmer, det er ikke så mange!!! 

Hvad er grunden �l man ikke komme?  

• Bliver valgt ind?  

• Er bange for at sig noget? 

Svaret, er det kun jer som kan give!!!! 

 

I kan læse lidt om generalforsamlingen i bladet, også lidt om julehyggea$e-

nen hvor der desværre kun kom 20 medlemmer, dog har nogle ha$ deres 

bedre halvdel med så vi kunne snige os op på 35 personer. 

 

I denne forsendelse af bladet er der vedlagt nye �ng �l medlems klubmap-

perne, inkl. Vedtægterne. 

 

Kalender er klar på hjemmesiden for 2011 så I kan se hvad året bringer, hvis 

I har mulighed for at deltage bliver vi alle glade. Kalenderen er også (dog kun 

nogle af månederne) i bladet.  

Da vi igen i år har mange arrangementer hvor vi kører rundt i det danske 

land og derfor ikke al�d er hjem, har vi beslu�et at nogle flere medlemmer 

har nøglen �l bommen �l søen. 

Men husk det er ikke en p-plads! Man må gerne (hvis det er ikke for vådt) 

kører ned �l søen og så op med bilen igen, med mindre man har et handi-

kapskilt eller a$alt andet med bestyrelsen, de�e skal dog fornyes hvert år. 

 

Men det allervig�gste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Køre langs volden ned �l søen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

(Fortsættes på side 5) 
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Vi vil ikke have problemer med kommunen – så undgå at lave hjulspor og lad 

vær med at køre rundt på græsarealet. Lad også være med at vende rundt 

når det er vådt nede ved søen, bilen har et bakgear – venligst brug det i ste-

det. I det hele taget undgå at lave hjulspor, for når græsset vokser op bliver 

det svært at se sporene hvilke kan være farligt for dem som færdes dernede. 

Et uheld vil helt bestemt ikke vil hjælpe klubben.  

Så vær opmærksom på når bommen er åben og du kører ned �l søen, når du 

kommer fra det lige stykke og �l det som går ned �l søen så stop op og se 

dig for, eventuelt spørge dem som er nede ved søen eller bestyrelsen først, 

det vil hjælper os med at begrænse problemerne med sport i græsset. Vi 

skal nemlig e$erlade området som vi modtog det, vi kan forbedre det men 

det må ikke gøres farligere at færdes der. 

 

Vi er i Bella Center igen i år, Claus Fassel står arrangementet sammen med 

sine hjælpere, som ikke er helt på plads endnu, så hvis du har lyst kan du 

melde dig �l Claus.  

Bella Center er fly�et �l uge 11. 

 

Hvornår kommer der en medlemsliste - den skulle gerne ligge med i denne 

forsendelse af bladet ellers må du lige kontakte bestyrelsen.  

 

Vi laver også et arrangement på sjælland igen i år. Ole Erlandsen står for sla-

get i Køge bugt som er en del af KM igen i år, her�l findes nogle egne regler 

som oplyses på selve dagen.  

Vi har også et åbent arrangement over 2 dage, her håber vi at se nogle sven-

sker, men i særdeleshed håber vi på deltagelse fra det jyske. Campingplad-

sen ligger kun ca. 300 meter fra hvor sejladserne forgår, så det burde ikke 

være nogen problem.  

Der er mange som siger det er saltvand – men nej - det er brakvand som 

indeholder mindre end 1 % salt, vi har nu i årevis sejlet her og har ikke ha$ 

nogle problemer, men vi s�ller gerne en lille balje med ferskvand �l rådig-

hed så man kan skylle sit skib. Se indbydelsen i de�e blad, der vil kommer 

flere detaljer i det næste blad. 

 

Vi arbejder også på at ændre lidt i klublokalet, de�e kommer jeg nærmer 

ind på næste gang, ind�l da have det godt. 

Thomas                  

(Fortsat fra side 4) 
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Indbydelse 
l Slaget i Køge Bugt 

 
den 2.-3. Juni 2011 

Stedet: Roklubben i Køge Havn, Søndre Molevej 19, 4600 Køge. 

Overna�nings mulighed på Campingpladsen: Køge Sydstrand Camping, 

sdr.badevej 2, 4600 Køge, tel. 56650769 eller  Mobil.29251307 pladsen 

åbner dog først den 28.3.2011 ellers overnatnings muligheder i Køge, her 

findes der flere. 

Fam. Erlandsen står får den speciale bane som bygges op og bruges �l de�e, 

måske senere lidt mere info. 

For at have mulighed for at vinde noget skal man have deltaget lørdagen og 

søndagen, dog er �l KM i VMK nok man deltager enten lørdag eller søndag 

Programmet kan se sådan ud: 

Fredag eller lørdag �l rejse 

Lørdag  kl.09.00 registrering  

  Kl.10.00 skippermøde 

  Kl.10.15 start af sejlads på banen. 

  Kl.13.00 Frokost (vi arbejder på en samlet løsning) 

  Kl.13.45 start af sejlads på banen. 

  Kl.19.30 fælles spisning (vi arbejder på at det bliver i Klubhuset 

ved Roklubben) 

Søndag Kl.09.30 Start af sejlads 

  Kl.13.00 Præmie uddeling 

  Kl.13.30 hjemrejse  

Pris for Frokost Lørdag:    ? kr. 

Pris for A$ensmad Lørdag:   ? kr. 

Tilmelding �l Ole Erlandsen på 5666 1244 eller info@koegekorn-dk 
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Udfordring 
l modelbygger 
 

Du overvejer hvilken slæbebåd du vil bygge næste gang!  

 

I sommer var jeg på kanal øen Jersey. Den er engelsk, og er en af flere, der 

kaldes: ”De normanniske øer”.  

Største by hedder St. Helier. Udenfor ligger en gammel historisk fæstning.  

På grund af højvande kan du kun gå tørskoet derud når vandet står lavest.  

 

Men en turist-bus er både båd og bil. En udfordring �l modelbygger.  

Slagt en RC-bil, byg en båd med ror og skrue.  

 

 

 

Kom med  

noget nyt �l  

standerhejsning 

2011! 

 

333 jens 
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Ole Knudsen en 2 anden plads til 
sea jet mesterskab  

Claus Fassel fik en 4 plads til sea jet 
mesterskab  

Bendt Roden fik en 3 plads til sea 
jet mesterskab  

Thomas fik 1 pladsen + vandrepo-
kalen for sea jet mesterskab  

Thomas fik 1 pladsen i sea-jet me-
sterskab for eksperter  

Thomas fik en anden plads til KM 
2010 for officer  

Hædring af medlemmer 
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Bendt Roden fik første pladsen i KM Kurt elleby fik en 6 plads til KM for 
Søulke  

Claus Fassel fik en 5 pladstil KM i 
klassen Søulke  

Georg Norup fik en flot 4 plads til 
KM for søulke  

Carsten V. Jensen og Bent Immertreu fik en delt første plads til KM i klassen 
Søulke  

Hædring af medlemmer 
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Fra Byggeholdet 
 

Nu hvor vi er startet igen i det nye år og har været �l den første byggea$en 

er der kommet mange medlemmer, så vi skal snart udvide bordene. 

Hvis I har nogle gamle bord som skal ud eller i har et for meget så sig ende-

ligt �l vi kan måske godt bruge dem.  

 

Vi arbejder også på at have nogle maskiner stående permanent i klubben. 

De�e kræver en lille omrokering, men det tager vi i bestyrelsen lige s�lling 

�l. Vi har jo oplevet at temaa$enerne og kluba$enerne ikke er så meget be-

søgte de sidste mange år.  

Der er nogle på byggeholdet som har ytret ønske om at man også kunne 

bygge på hyggea$enerne, her vil jeg sige det burde står enhver fri for det er 

jo en hyggea$en, så være opmærksom på at der kan forekomme larm eller 

støj. 
 

I kan jo se på billederne at der går godt.  
 

Lige en sidste �ng, Claus og jeg er der for det meste fra kl.17.15 �l 21.30 om 

onsdagen i klubben. 
 

Hilsen  

Formanden 
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2011 
  Januar       Februar       Marts   

1 lø Nytår   1 �     1 �     

2 sø 

  
  2 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  2 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  

3 ma VMK-Hyggea�en 1 3 to    3 to    

4 �    4 fr    4 fr    

5 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

  5 lø 

VMK-Svømhallen 

  5 lø 

VMK-KM1-Svømhallen 

  

6 to 
 

  6 sø     6 sø     

7 fr 

 

  7 ma 

VMK-Temaa�en-Epoxi 
6 7 ma 

VMK-Temaa�en-Støbning i 
resin 

10 

8 lø VMK-Svømhallen   8 �    8 �    

9 sø 

  
  9 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  9 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  

10 ma 
VMK-Temaa�en-SD+Naviga 

2 10 to 
 

  10 to 
 

  

11 �    11 fr    11 fr    

12 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

  12 lø 

 

  12 lø 

VMK-BellaCenter Uds�lling 
  

13 to 
 

  13 sø     13 sø VMK-BellaCenter Uds�lling   

14 fr    14 ma VMK-Hyggea�en 7 14 ma VMK-BellaCenter Uds�lling 11 

15 lø    15 �    15 � VMK-BellaCenter Uds�lling  

16 sø 

  
  16 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  16 on VMK-BellaCenter Uds�lling                                  

VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12 
 

17 ma VMK-Hyggea�en 3 17 to    17 to VMK-BellaCenter Uds�lling  

18 �    18 fr VMK-Helidag kl.18.18   18 fr VMK-BellaCenter Uds�lling   

19 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

  19 lø 

 

  19 lø 

VMK-BellaCenter Uds�lling 
  

20 to 
 

  20 sø     20 sø VMK-BellaCenter Uds�lling   

21 fr    21 ma VMK-Klubben lukket 8 21 ma VMK-Kluba�en 12 

22 lø    22 �    22 �    

23 sø 

  
  23 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  23 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  

24 ma VMK-Kluba�en 4 24 to    24 to    

25 �    25 fr    25 fr    

26 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

  26 lø 

 

  26 lø 

 

  

27 to 
 

  27 sø     27 sø     

28 fr VMK-Helidag kl.18.18   28 ma VMK-Hyggea�en 9 28 ma VMK-Hyggea�en 13 

29 lø SD-Årsmøde i Kolding Kl.10       29 � 
 

  

30 sø 

  
    

 
 30 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                

VMK-Byggeholdet kl.17-22 
  

31 ma VMK-Hyggea�en 5     31 to    
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    April       Maj       Juni   

1 fr 
VMK-Helidag kl.18.18 

  1 sø 
VMK-Standerhejsning-Søen 

  1 on 
VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  

2 lø VMK-Svømhallen   2 ma   18 2 to Kris� himmelfartsdag   

3 sø     3 � 
 

  3 fr 
 

  

4 ma 
VMK-Temaa�en-Alt om Motor 

14 4 on VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  4 lø 
VMK-SeaJet KM2 kl.10 Søen 

  

5 � 
 

  5 to 
 

  5 sø 
Grundlovsdag                                        
VMK-Dragør fortet 

  

6 on 
VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

  6 fr 
 

  6 ma 
  

23 

7 to 
 

  7 lø VMK-SeaJet KM1 kl.10 Søen   7 � 
 

  

8 fr 
 

  8 sø 
VMK-KM2-Søen 

  8 on 
VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  

9 lø 
SD-Byggedommerkursus i 
Assens kl.8.30-16.30 

  9 ma 

  
19 9 to 

 

  

10 sø     10 � 
 

 10 fr 
 

  

11 ma 
VMK-Hyggea�en 

15 11 on 
VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

 11 lø 
  

  

12 � 
 

 12 to 
 

 12 sø 
Pinsedag /                                                                  
VMK-måske Søen 

  

13 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

 13 fr 
 

  13 ma 
2.Pinsedag 

24 

14 to 
 

 14 lø 
 

  14 � 
 

  

15 fr 
 

 15 sø 
VMK-Søen 

  15 on VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  

16 lø 
 

  16 ma   20 16 to 
 

  

17 sø     17 � 
 

 17 fr SD-Egeskov Stævne   

18 ma 
VMK-Kluba�en 

16 18 on VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

 18 lø 
SD-Egeskov Stævne 

  

19 � 
 

  19 to 
 

 19 sø 
SD-Egeskov Stævne /                 
VMK-måske Søen 

  

20 on 
VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

  20 fr 
St. Bededag 

  20 ma 
  

25 

21 to Skærtorsdag   21 lø 
 

  21 � længste dag   

22 fr 
Langfredag 

  22 sø 
VMK-måske-Søen 

  22 on 
VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  

23 lø 
 

  23 ma   21 23 to 
 

  

24 sø Påskedag   24 � 
 

  24 fr Sankthansdag   

25 ma 
2. påskedag / VMK Lukket 

17 25 on VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  25 lø 
 

  

26 � 
 

 26 to 
 

  26 sø VMK-måske Søen   

27 on VMK-Onsdag holdet kl.10-12                                
VMK-Byggeholdet kl.17-22 

 27 fr 

SD-Egtved stævne 

  27 ma 

  

26 

28 to 
 

 28 lø SD-Egtved stævne   28 � 
 

  

29 fr 
 

 29 sø SD-Egtved stævne /                                
VMK måske Søen 

  29 on VMK-Onsdagsholdet Kl.10-12       
VMK-måske a�enh. kl.18-20 

  

30 lø     30 ma   22 30 to     

2011 
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Tips 
 

Hej Jens (Og alle I andre), 

  

Normalt vil jeg søge på ne�et, når jeg er i tvivl om noget. 

Jeg er dog ikke sikker på, at det er en løsning for alle. 

  

Jeg har dog et par tommelfingerregler, når jeg vælger og designer elektro-

nikken i mine skibe: 

  

1: Kun et ba�eri. Ikke noget med modtagerba�erier. På den måde sikrer jeg 

mig, at der al�d er strøm �l modtageren, så længe, at der er strøm �l hoved-

motoren.  

    Moderne regulatorer fungerer normalt på den måde, at de stopper ho-

vedmotoren, før de tager strømmen fra modtageren.  

    Således vil det være muligt at styre roret og andet, e$er at motoren er 

blevet stoppet af regulatoren, som Jens også skrev. 

    Ligeledes er der færre ba�erier, man skal sørge for er ladet op og man har 

et simplere kredsløb. 

  

2: Kun en strømforsyning �l modtageren. Hvis man bruger flere, skal den 

røde ledning i signalkablet klippes i de resterende signalkabler, der føder 

strøm. 

  

3: Afprøv, hvad dit anlæg gør, når du slukker for senderen/mister signal. (Jeg 

havde fået programmeret min modtager �l fuld fart frem. Godt at jeg fandt 

ud af det hjemme på bordet i stedet for i søen.) 

  

4: Antenne montering. 2,4GHz: Få så vidt muligt en af antennerne �l at sidde 

lodret.  

    27/35/40MHz : Antennen må ikke forkortes! Antennen må ikke komme i 

kontakt med vand! Antennen skal være så udstrakt som muligt og forsøg at 

få noget af den �l at stå lodret. 

    Hold antennen så langt som muligt væk fra motorer og regulatorer. 

    Jeg vil anbefale 2,4 GHz �l alt andet end lige u-både.  

(Fortsættes på side 15) 
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5: Støjdæmpning af motoren. Med en almindelig (Ikke børsteløs) motor skal 

motoren være støjdæmpet. 

  

6: Sørg for at dimensionere elektronikken korrekt. Check hvor mange ampe-

re BECen i regulatoren kan klare og hvor mange ampere servoerne trækker.  

    Sørg for at regulatoren kan klare mindst lige så mange ampere, som moto-

ren trækker. 

  

7: Sørg for at regulatoren er beregnet �l den påtænkte ba�eritype og er pro-

grammeret �l ba�eritypen. 

  

8: Sørg for, at ba�eriet kan levere den ønskede effekt. Hvis motoren er �l 

20A, skal ba�eriet kunne levere 20A (Og gerne mere) Specielt vig�gt med 

LiPo ba�erier. 

  

9: Sørg for, at der er strøm på senderen. Almindelige NiMh/NiCd selvaflader. 

Derfor er det vig�gt at lade senderen op dagen før eller bruge en anden 

ba�eritype. 

  

10: Vælg en fornu$ig skrue. Ved valg af den re�e skrue kan man opnå læn-

gere sejl�d, højere topfart og mindre varmeudvikling sam�digt. Man kan 

evt. måle ampere forbruget, når man afprøver de forskellige skruer. 

  

11: Vælg så høj som mulig dri$sspænding og vælg sam�digt en skrue, der 

belaster så lidt som muligt. Således vil effekten for så vidt muligt fra spæn-

dingsfaldet V og ikke fra amperene A. 

  

Hvad synes I om mine regler? 

  

Jørgen 

 

 

(Fortsat fra side 14) 
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Airbrush Teknik 

v/ Bendt Roden 

Bendt Roden demonstrerede airbrush teknik i klubben d. 22. nov. A$enen 

var vel besøgt. Snakken gik, og formand Thomas må�e bruge dirigentklok-

ken mange gange. 
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Nyt medlem 
 

VMK ønsker  
 

365 Kevin Broto� Hummer  
 

Velkommen  
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 Referat fra Vallensbæk Modelskibs Klubs generalforsamling 

Mandag. D. 29. november 2010 på Korsagergård. 
 

 

Formanden Thomas Reichert bød velkommen �l VMK.’s ordinære generalforsam-

ling. 

Der var kun 20 medlemmer fremmødt. Måske på grund af vejret, der var meget sne 

og isgla e veje. 

 

I henhold �l dagsordenen blev Frode W. Nielsen valgt som dirigent, der kunne kon-

statere at generalforsamlingen var lovlig og re'dig indvarslet. 

Som referent valgtes Georg Norup 

Som stemmetællere valgtes Bent Immertreu og Carsten Vi rup Jensen. 

 

Formandens beretning: Den første �d i de e VMK år var ret turbulent, da klubben 

reelt var uden bestyrelse mellem de to generalforsamlinger. Det var nok den mørke-

ste �d i klubbens historie. 

Formanden takkede de medlemmer, der havde ydet al den hjælp de kunne, for at 

VMK igen kunne 

leve op �l de normer, der al�d har hersket i klubben. 

Desværre har vi mistet vor Borgmester Kurt Hokkerup, så nu må vi se hvordan det 

går med den nye borgmester Henrik Rasmussen. Det kan godt blive lidt hårdere 

forhandlinger, fordi kommunen er lidt klemt, hvad penge angår. 

Vi har været med næsten overalt i Danmark. Vi startede året med uds�lling i Bella 

Center, tog �l stævner og arrangementer i Egtved, Dragør fortet, Kronborg, Egeskov, 

Kolding, Assens, NM og DM på Bornholm, så der er vel ikke noget at sige �l at vi 

må e melde a2ud �l Fredericia, Herning og Esbjerg. Desuden har der været klub-

mesterskab i svømmehallen, ved søen og den sædvanlige godt arrangerede afdeling 

i Køge. Der har også været a4oldt sea-jet mesterskab. Helikopterflyvningerne er 

også blevet godt modtaget. 

Formanden takkede også det arbejdshold, der havde ydet en kæmpe indsats for at 

vedligeholde arealerne, alle broerne og havneanlæg ved søen. Det ser meget godt 

ud dernede. Nu skal det bare holdes. En lørdag hvor formanden ikke kunne være 

med, tog Frede Kris�ansen over og sammen med nogle få medlemmer, fik de lagt 

fliserne ved den gamle havn om. Virkelig flot arbejde. 

En stor tak �l Carsten Vi rup for hans arbejde med vedligeholdelse af hjemmesiden 

og Frode W. Nielsen for arbejdet med vort udmærkede blad. 

Der har været a4oldt 6 bestyrelsesmøder, hos os selv og en enkelt gang i klubben. 

Formanden takkede for rig�g godt samarbejde i bestyrelsen. 

Ved sidste generalforsamling blev vi pålagt at lave en inventarliste. Det har taget ret 

megen �d og den var først færdig her i oktober. Formanden takkede de implicerede 
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for godt arbejde. 

Som et forsøg har vi arrangeret byggea8ner om osdagen, og det kan vel siges at 

være en succes, da der �l sidste møde var 10 medlemmer. Det er næsten flere end 

�l hyggea8en. Vi prøver at fortsæ e i det nye år, og håber på at flere medlemmer 

tager imod de e �lbud. 

Frem�den ved søen kender vi af gode grunde ikke – kan vi sejle, eller er der for me-

get af det grønne, får vi besøg af svaner igen, og er de venlig stemte, eller er det 

nogle aggressive bæster. 

Formanden har beslu et ikke at have med klubmesterskabet at gøre, hverken sej-

ladser eller resultater. Dog s�ller han op �l Sea-jet mesterskaberne. Så vil de der 

klarede opgaverne i 2010 arrangere det igen, eller er der nogle der har lyst, så meld 

jer �l bestyrelsen. 

Here8er blev formandens beretning godkendt med applaus. 

 

Regnskab: Kasseren Bendt Roden gennemgik det, sammen med indkaldelsen, ud-

sendte regnskab. På grund af �dlig ansøgningsfrist for kommunale �lskud �l NM 

udviser disse kon� underskud. Normalt er der mulighed for e8erreguleringer hos 

kommunen, men som vi alle ved så kradser krisen, og al henvendelse derom har 

været nega�v. Med kon�ngentopkrævningen for 2011 vil der �l de der har modta-

get �lskud �l NM være �llagt en �lbagebetaling. 

Annonceindtægterne har været minimale, p.g.a. udski8ning af redaktør og dermed 

manglende udgivelse af et blad. 

De e år regnskab er kun på 11. måneder således at regnskabsåret fremover går fra 

1/10 �l 30/9. 

Regnskabet blev here8er godkendt. 

 

Budget og kon�ngent: 

Det fremlagte budget blev fremlagt og kon�ngentet forblev uændret. 

Budget og kon�ngent blev godkendt. 

 

Valg af formand. 

Thomas Reichert var på valg, men �lbød at tage endnu en 2 årig periode, men så vil 

det også være defini�v slut. Der skal således indenfor den periode findes en kandi-

dat �l formandsposten. 

Thomas blev genvalgt med applaus. 

 

Valg af bestyrelsesmedlem. 

Kurt Elleby var på valg, og modtog genvalg for 2 år. 

 

Valg af suppleant. 

Ole Knudsen var på valg, og modtog genvalg for 1 år. 
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Valg af revisor. 

Bent Immertreu var på valg, og modtog genvalg for 1 år. 

 

Indkomne forslag. 

Der var ikke modtaget nogen forslag udover ændringer i vedtægterne. 

Forslag �l disse ændringer er blevet udsendt i VMK bladet. 

Forslagene er udarbejdet i en gruppe der består af Ole Erlandsen, Henrik Jensen, 

Kurt Elleby og Jørgen Skovsende 

Forslagene blev gennemgået punkt for punkt og e8er mange saglige diskussioner, 

blev forslagene 

videresendt �l den ekstraordinære generalforsamling, der skal a4oldes i forlængel-

se af den ordinære. 

I henhold �l vedtægterne kan ændringer ikke vedtages når ikke mindst 2/3 af med-

lemmerne er �l 

stede, og der�l kræves 60 og vi var kun 20. 

 

Eventuelt. 

Den blå mappe bliver på opfordring opdateret. Medlemslisten, som internt doku-

ment, med navn, adr., fastnet telefon, mobiltelefon og e-mail adr., vil være vedlagt. 

Den nye lagerliste blev gennemgået, og forundringen var stor over de ret store be-

løb som både den vurderede pris og nyanskaffelsesprisen var. 

Krisen kradser, og det kan også mærkes på den �lbagegang i medlemsantallet der 

har været. Vi har mistet flere medlemmer på den konto. 

Thomas Reichert oplyste lidt om det måske kommende VM i 2015. 

 

Dirigenten afslu ede generalforsamlingen i god ro og orden Kl. 21,30. og e8er 10 

min. pause 

åbnedes den ekstraordinære generalforsamling, der var indkaldt sammen med den 

ordinære. 
 

oOo - 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Vallensbæk Modelskibs Klub 

Den 29. november 2010. 

 

Til dirigent valgtes Frode W. Nielsen, og referent og stemmetællere blev genvalgt. 

 

De fremlagte forslag med re elser, blev e8er hemmelig afstemning vedtaget med 

alle 20 stemmer for. 

Vedtægterne vil kunne ses på hjemmesiden ligesom de vil være en del af den blå 

mappe. 

 

Georg 
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S
k for modtager 

Her er som Thomas lovede s�k og kabel forbindelser / farver 
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Redaktøren 
 

Det nye år starter med kulde og frost, et rig�gt modelbyggevejr, hvilke vi 

nok kommer �l at se ved standerhejsningen. 

 

En lille kommentar �l generalforsamlingerne — hvor er det dejligt at mærke 

hvor den gamle VMK ånd er kommet �lbage!  

En generalforsamling med en god konstruk�v stemning og frem for alt fore-

gik det hele med et smil på læben. 

 

Jeg håber stadig på at modtage mange små historier eller oplevelsen som I 

kunne dele med klubkammerater via VMK bladet . 

 

 

Frode 

Stemning 

fra 

Svømmesalen 
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Stemning fra julesammenkomsten 


