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VMK’s bestyrelse 
 

Formand: 
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 2625 Vallensbæk  
Tlf: 43625143  
E-mail: reichert@post12.tele.dk  
 

Kasserer: 
 Kurt Neldahl 
 Rude Vang 27B 
 2840 Holte 
Tlf:  45831110 
E-mail: kurt@neldahl.dk  
 

Næstformand: 
 Kim Rasmussen 
 Galgebakken Sønder 2,1a 
 2620 Albertslund 
Tlf:  43646120 
E-mail: mpbygmann@pc.dk 
 

Bestyrelsemedlem / Sekretær: 
 Henrik Stiberg 
 Syvhøjvænge 52 
 2625 Vallensbæk 
Tlf:  43620692 
E-mail: hst1@mail.dk 
 

Bestyrelsemedlem: 
 Claus Ryeskov 
 Kærsangervej 10 
 2400 Kbh. NV 
Tlf:  38347204 
E-mail: cry@tdcadsl.dk 
 
Suppleant: 

 Lars Giese  
 Saven D1,3 dør 4 
 2630 Taastrup 
Tlf: 439990690 / 22361956 
 

Redaktion 
 

Redaktør: 
 Frode W. Nielsen 
 Jerismosevej 54 
 2670 Greve 
Tlf: 43600610 / 72111732 
E-mail: fwn2@wanadoo.dk 
 

uuuuuuuuu 

 

Artikler og fotos i VMK Bladet må 
ikke udnyttes i annoncer og anden 
kommerciel sammenhæng uden 
redaktionens skriftlige tilladelse. 
Eftertryk er kun tilladt med tydelig 
kildeangivelse. 
VMK Bladet udkommer 4 gange 
årligt. 
 

uuuuuuuuu 
 

Artikler og anmeldelser, der øn-
skes optaget i VMK Bladet, sendes 
til redaktøren eller bestyrelsen. 
 

Sidste frist for indlevering af stof er:  
1. januar, 1. april,  

1. august, 15. oktober. 
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Formanden 

N u hvor I holder dette blad 
i hånden er året 2002 gå-

et. Det har været et af de travleste 
år vi har haft i klubben. 
 
Jeg håber I alle har haft en god jul 
og er kommet godt ind i det nye år 
med masser af gaver og jeres øn-
sker er blevet opfyldt. 
 
Mens jeg skriver dette tænker jeg 
lidt tilbage på generalforsamlin-
gen, man kan desværre ikke opfyl-
de alle ønsker og forslag. Nogle 
gang skal man også tænke på, at 
nogen i klubben har et ansvar over 
for kommunen eller andre. Så det 
er ikke altid så nemt som det ser 
ud til. 
 
Julehyggemødet gik ok. Selv om 
der var mødt 35 mennesker op er 
der plads til flere. Hvad skal man 
gøre for at der er flere som delta-
ger i dette? Er datoen eller tids-
punkt forkert? Skal vi gøre noget 
nyt? 
Måske har I nogle gode svar på 
dette, så kom frem og meddel dette 
til mig eller en anden i bestyrelsen. 
Vi fik lidt gløgg og æbleskiver, 
kaffe til bankospillet og som altid 
kunne man købe øl og sodavand. 
Bankospillet blev til i alt 6 spil, 

hvor der som præmie for en fuld 
plade vinkede en and, og sideman-
den/damen kunne også modtage 
noget. Så efter 4 timer kunne vi gå 
hjem efter at have afsluttet året 
med manér.  
Under julehyggemødet kunne jeg 
overraske to mennesker En med et 
hædersbevis som Claus Ryeskov 
fik tildelt, Claus var sygemeldt så 
Lene og Jacob tog imod diplomet 
og VMK’s sølvnål.  
Jeg kunne også udråbe et nyt æres-
medlem. Denne mand har arbejde 
meget for klubben de sidste år bå-
de med at arrangere udstillinger, 
og hjælpe med resultater til DM. 
Han har arbejdet 4 år i bestyrelsen, 
og når man  havde et problem eller 
andet så gik man til ham, og hans 
svar har altid været ”det skal vi 
nok find ud af”, så kan I måske 
gætte hvem manden er:
…….Georg Norup. 
Mange tak for den store indsats 
for klubben. 
Med udnævnelsen til æresmedlem 
følger et diplom og VMK’s guld-
nål som tak for et godt stykke ar-
bejde. 
 
Nu hvor vi er i det nye år skal I 
holde øjet med kalenderen. Grun-
den er at vores sø bliver bygget 
om. Det vil sige at vi får måske et 
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Formanden 
lidt skidt forår eller efterår. Kom-
munen ved ikke på nuværende 
tidspunkt hvornår søen bliver lavet 
større, men de er opmærksom på at 
vi har DM i år.  
Når projektet går i gang, skal vi 
bruge nogle friske mennesker som 
kan hjælpe med at bygge havnen 
op. Jeg vil derfor meget gerne høre 
fra dem som har mulighed og lyst 
til at give en hånd med når den nye 
havn skal bygges.  
 
Husk nogle ting kan ændre sig i 
kalenderen. Så hold godt øje med 
kalenderen i bladet eller på Inter-
nettet eller spørge gerne en ekstra 
gang. 
 
Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi 
i år vil være lidt mere ved søen om 
søndagen og fravælge nogle  ar-
rangementer i byen. Eller prøve på 

at lægge dem om lørdagen. 
Der er så mange mennesker som 
har spurgt efter os nede ved vores 
sø sidste år. 
 
En anden lille bøn. Hvad kan vi 
tale om på temaaftnerne til vinter? 
Hvem kender nogen som kan tale 
om noget, som vi alle kan bruge til 
vores hobby. I må gerne melde jer 
til mig. 
 
Nu har jeg haft ordet længe nok. 
Godt forår og velkommen i klublo-
kalet eller i svømmehallen. 
 
Jeres formand 
Thomas 
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Hovedstadens
Scooter & MC

værksted

Vi er aut. forhandler af Aprilia, PGO, Suzuki,
Piaggio, Gilera og Vespa. Vores priser er 
fra 11.995,- (+ lev.) og op efter. 
Finansieringstilbud på kun 15 min. Alt i 
tilbehør til knallerter/scootere.
Værksted som gør alt i scootere. Besøg
også vores homepage, som er fyldt med
scootere, tilbud og meget mere.

www.scootercenter.dk

Se her hvad vi kan
tilbyde dig!!!

Salgafdeling: Herlev Hovedgade 105, 2730 Herlev. Tlf. 44 92 34 56 
Værksted: Hørkær 7-9, 2730 Herlev. Tlf. 44 92 67 89 
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Medlemmer søges 

MEDLEMMER SØGES…. 
 
Til hyggeligt samvær med andre medlemmer i vores svømme-sal, vi mø-
des hver anden lørdag mellem 14 – 16. Husk at medbringe jeres både. 
Denne opfordring er skrevet pga. ”Kurt Elleby” vores stabile åbner, har 
været helt alene de sidste par gange, undtagen den 11. januar hvor jeg har 
været til stede. Jeg må selv indrømme at det er første gang jeg er til stede i 
denne vintersæson. Men det er kedeligt bare at være 2 personer tilstede i 
den store svømmesal. 
 

 
Så bak Kurt og VMK op 
og mød op, hvis du ikke 
har noget der kan sejle så 
kom forbi og få en hygge 
snak. Det ville være ærger-
ligt hvis vi skulle afskaffe 
denne gode facilitet i 
VMK. 
 
 
 
 
 

 
Her kommer resten af datoerne: 25/1 – 8/2 – 22/2 – 8/3 – 22/3 – 5/4 som 
er sidste gang inden udendørssæsonen. 
 
Vi ses! 
 
Men venlig hilsen Kurt Elleby og Claus Ryeskov. 
 

 Billedet er taget i 2002 
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generalforsamling 

 
Referat af  

Generalforsamlingen 
Den 2. december 2002 
 
 
Der var mødt 35 medlemmer, og 
Generalforsamlingen blev som 
sædvanligt indledt med at forman-
den bød velkommen og startede 
med at foreslå Frode som dirigent. 
Der var ingen tvivl hos forsamlin-
gen, så han blev valgt med akkla-
mation. 
Efter Frode havde konstateret at 
generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet, blev der valgt referent 
(undertegnede) og to stemmetælle-
re, Kim og Hans Jørgen. Derefter 
fik formanden ordet til forelæg-
gelse af beretning, 
Thomas indledte med at sige at 
beretningen var en stikordsberet-
ning og så gik han i gang med at 
remse alle de aktiviteter som 
VMK havde været involveret i, og 
det var mange, hele 31 aktiviteter i 
sommerens forløb og flere af dem 
på udebane, og så havde vi derud-
over været ved søen 42 gange. 
Hver aktivitet fik et ord med på 
vejen og formanden erkendte at 
det var for mange på et år, og at 

man endda havde måtte sige nej til 
flere af de ”udenbys”. Alle havde 
været en succes og flere havde an-
modet om gentagelse næste år, 
men formanden meddelte at han 
nok ville være mere kritisk og 
koncentrere sig mere om søen, 
men man kunne ikke komme uden 
om at det er et godt PR for klub-
ben, når vi er ”ude med teltet”, får 
vi nye medlemmer næsten hver 
gang. Formanden berettede også 
om projekt NY HAVN, om Bella 
Center, og om VMK´s hjemme-
side. 
Formanden omtalte ligeledes de 
mange tema-aftener i klubben i lø-
bet af vinteren. 
Af bestyrelsesmøder havde der 
været afholdt 8 og man havde bl.a. 
drøftet om man igen skulle give en 
beskeden gave til de afgående be-
styrelsesmedlemmer, idet flere af 
medlemmerne havde givet udtryk 
for, at det var lidt fedtet at man var 
holdt op med den praksis. Resulta-
tet ville komme frem under even-
tuelt. Ligeledes havde man drøftet 
”onsdagsholdet” men også dette 
ville blive nærmere omtalt under 
et senere punkt. 
Formanden sluttede med en stor 
tak til redaktøren Frode og korrek-

(Fortsættes på side 9) 
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generalforsamling 

turlæseren Ellen som havde udført 
et fantastisk stor arbejde med bla-
det. 
Dirigenten spurgte om der var ind-
vendinger, og da det ikke var til-
fældet, blev beretningen godkendt 
og vi gik over til næste punkt. 
 
Regnskab:  
Kurt fremlagde regnskabet som 
kasserer og efter en gennemgang 
af de enkelte poster, hvor vi kunne 
sammenligne tallene med både 
sidste års regnskab og budget, slut-
tede han af med at fortælle at un-
derskuddet var blevet mindre end 
forventet, nemlig ”kun” 17.491,29 
kr. 
Der blev spurgt om posten til Ny-
anskaffelser, og Kurt svarede det 
hovedsageligt var stof til udstil-
lingsborde, flagstang, et par træk-
vogne til transport af skibe til søen 
og det meget praktiske store 
telt,som også var den egentlige år-
sag til underskuddet. 
Endvidere efterlyste man en opgø-
relse over ”Aktiverne” og til dette 
svarede kassereren at det aldrig 
havde været kutyme at medtage 
dette i regnskabet, men at man i 
bestyrelsen havde en liste over al 
VMK´s inventar og den blev jævn-
ligt ajourført. 
Da der ikke var andre spørgsmål 

blev regnskabet godtaget med ak-
klamation. 
 
Budget og kontingent blev fore-
lagt. Næste år er der kalkuleret  
med et beskedent overskud på kr. 
450.- samtidig med at der regnes 
med en lille forhøjelse af kontin-
gentet for voksne fra kr. 260.- til 
kr. 300.- og senior fra kr. 200.- til 
220.- . Øvrige kontingenter og ge-
byr uforandret. 
I posten Stævner og arrangementer 
var der taget hensyn til at VMK 
næste år fylder 20! På forespørgsel 
blev det endvidere oplyst at  
”kontorartikler” bl.a. dækker ud-
gifter til IT, forsidefarve til klub-
blad etc. Der var i regnskabet også 
taget højde for istandsættelse af 
navigabanen og til de nye regler 
med udvidelsen. 
Kontingent og budget blev vedta-
get med akklamation. 
 
Valg af Formand:  
Thomas var villig til genvalg, men 
understregede at det var sidste pe-
riode, så han anbefalede at man 
begyndte at tænke på nye emner.  
Formanden blev derfor genvalgt 
uden kamp, som dirigenten sagde, 
men med akklamation. 
 
Valg af 1 bestyrelsesmedlem: 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 10) 
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generalforsamling 

Georg ønskede ikke genvalg, og da 
der var 4 medlemmer som var vil-
lige til at arbejde i bestyrelsen, 
blev der foretaget skriftlig afstem-
ning, og her var det Claus Ryeskov 
som fik posten efter optællingen 
(godt at der er så mange som er 
villige til at deltage i bestyrelsesar-
bejdet). 
 
Valg af  revisor (vælges hvert år). 
Der var 2 som opstillede og da den 
ene var Hans Jørgen, som også var 
stemmetæller, gjorde vor vågne di-
rigent med et smil ham opmærk-
som på, at han godt måtte være 
med til at samle stemmerne ind, 
men ikke til optællingen. Det var 
derfor uden mistanke at Hans Jør-
gen blev valgt (genvalgt). 
 
Valg af suppleanter: (valg hvert 
år).  
Her var der 4 medlemmer som var 
villig til opstilling og efter skriftlig 
stemmeafgivelse blev Lars Giese 
(gen-)valgt som første suppleant 
og Bent Gregersen valgt som an-
den suppleant. 
 
Indkomne forslag: 
Der var indkommet et forslag, som 
var en udløber af det åbne brev der 
er gengivet i et tidligere medlems-
blad, og som lød således: 

”Klubbens bestyrelse drager om-
sorg for, at klubbens lokaler kan 
åbnes for medlemmerne på en af 
ugens formiddage, såfremt der 
skulle være behov derfor”. 
Ove Hansen gav en nærmere for-
klaring på forslaget, som 
var,fortalte han, en fortsættelse af 
”Onsdagsholdet”, d.v.s. de med-
lemmer som om sommeren mødtes 
til sejlads og hygge ved søen ons-
dag formiddag (hovedsagelig pen-
sionister og efterlønsmodtagere), 
og som tidligere havde fået lov til 
at benytte klublokalet om vinteren, 
men nu havde fået 2 afslag fra be-
styrelsen ved deres henvendelse og 
uden en egentlig begrundelse, følte 
de. Han understregede at det var 
ment som et positivt forslag, og at 
de følte et stort behov for også at 
kunne mødes om vinteren til soci-
alt samvær. 
Derefter fulgte en del snakken 
frem og tilbage bl.a. om der ikke 
skulle stå skal i stedet for kan, 
men det blev tilbagevist, for som 
man sagde, det var et positivt og 
venligt ment forslag. Det blev fra 
bestyrelsen hævdet, at man flere 
gange havde opfordret medlem-
merne til at fremsende en ansøg-
ning med en nærmere redegørelse 
for formål, hvornår og hvem der 
skulle være ansvarlig, men det var 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 
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generalforsamling 

der flere som ikke havde hørt, og 
andre som indrømmede at det var 
sagt, men at de ikke forstod det 
som et krav de kunne opfylde, da 
ingen af dem var medlem af besty-
relsen!! Det skinnede meget igen-
nem at det var tale om flere misfor-
ståelser og manglende dialog.  
Det blev fremdraget hvordan ons-
dagsholdet var opstået, og en lille 
snert af hvorfor striden om vinter-
møderne var løbet op i en spids. 
Møderne var begyndt med et pro-
jekt som skulle laves, men besty-
relsen manglede nu en begrundelse 
for fortsættelse af møderne efter 
projektet var udført.  
Der var også forslag fremme om at 
man hvert år skulle skifte møde-
dag, men da forslaget her drejede 
sig om formiddagsmøder, blev det 
ikke yderligere diskuteret. 
Alt i alt fik man indtryk af at der 
var rigtig mange misforståelser, og 
da forslaget skulle til afstemning 
meddelte formanden, at uden at 
man ville efterkomme bestyrelsens 
ønsker om nærmere specifikation 
af mødernes formål etc. ville besty-
relsen opfatte det som et mistillids-
votum, og at han ville gå af som 
formand hvis det blev vedtaget. 
Han fremhævede at bestyrelsen 
havde ansvaret overfor kommunen 
(og skolen) for brugen af lokalerne, 

og at man ikke blot lukkede loka-
lerne op, uden at have en ansvarlig 
tilstede. 
Forslaget blev nedstemt ved skrift-
lig afstemning. 

Eventuelt: 
Kurt gjorde opmærksom på 
VMK´s nye hjemmeside og efter-
lyste forslag og ville gerne have en 
ny som kunne redigere hjemmesi-
den. Her meldte Bendt Roden sig,  
men han ville gerne have hjælp og 
undervisning. Claus R. meldte sig 
parat til at hjælpe.  
På forespørgsel oplyste Thomas 
om den nye kommende havn, at 
kommunen pt. ikke havde penge 
(her var der nogen som straks fore-
slog at finde en sponsor og det 
skulle forsøges). Havnen ville for-
mentlig koste kr. 30.000.- 
Kim ville gerne have en hjælper til 
biblioteket, og her meldte Rene 
sig. 
Formanden benyttede lejligheden 
til at understrege nødvendigheden 
af at aflevere de lånte blade og 
tidsskrifter til tiden, så andre kunne 
få glæde af dem. Lånetiden var alt 
for lang hos nogle.  
Der blev forespurgt om oprensning 
af søen inden DM næste år, Tho-
mas mente ikke kommunen havde 
nogen bevilling hertil. 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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Hele bestyrelsen fremviste, som 
mannequiner, hele VMK´s nye 
kollektion af trøjer, T-shirts og ka-
sketter, men prisen kendes ikke 
endnu , - man manglede eventuel 
sponsor. 
Der blev fremsat ønske om mere 
aktivitet og hjemmeliv ved søen i 
stedet for de mange udebesøg også 
selv om det gav PR. 
Lige inden mødet skulle afsluttes 
(eller var det efter) blev der over-
rakt de bebudede ”takforgodtarbej-
degaver”  
til Georg Norup, Claus Ryeskov, 
Claus Fassel og Rene Winther. 

Herefter blev mødet afsluttet og 
der blev takket for god orden og 
ledelse. 
 
Referent Aage Westergaard 

(Fortsat fra side 11) 

generalforsamling 

Kontingentsatser 2003: 
 
 Junior 0-17 år  kr. 100,- 
 Voksen 18-59 år  kr. 300,- 
 Senior 60- år  kr. 220,- 
 Familiemedlem kr. 100,- 
 Indmeldelse  kr.   50,- 
 

Indbetales på Giro konto 239-9865 
 

Indmeldelse kan ske på www.vallensbaekmodelskibsklub.dk 
 

Ændring af adresse – telefon – kanaler – osv. kan ske på 
www.vallensbaekmodelskibsklub.dk 
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DUUS HOBBY 
                                                   Hobby for hele familien 
 

Hobby - Formning - Modeltog - Modelbyg – Stoffer - Garn – Broderi - Syartikler 
 

 
 
 
 
 

 
 

ARTESANIA  -  BILLING BOAT 
CONSTRUCTO - ROBBE * 

                                                                                                              (lagerføres ikke  -  skaffes gerne hjem.) 
 

Fittings - Maghoni & Abachlister - Balsafinér 
 

Molak - Humbrol - TesTors 
 

Rødovre StationsCenter 
2610 Rødovre 

 
Tlf.   3672 0136 
Fax. 3672 0137 

E-mail: duushobby@get2net.dk. 
Internet: hjem.get2net.dk/duushobby 

 
Forbrugsforeningen - Accept Card - Diners Club - Eurocard - Mastercard mm. modtages gerne 

 

Åbningstider

Ma.  9.00 - 17.30
Ti .   9.00 - 17.30
Ons. 9.00 - 17.30
To.   9.00 - 18.00
Fre.  9.00 - 19.00
Lø.   9.00 - 14.00

Åbningstider

Ma.  9.00 - 17.30
Ti .   9.00 - 17.30
Ons. 9.00 - 17.30
To.   9.00 - 18.00
Fre.  9.00 - 19.00
Lø.   9.00 - 14.00
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Temaaften rapport 
 
Vi har haft den første temaaften i denne ny vintersæson 2002 og startede 
med Lars Kromann-Rasmussen om ”Alt om Epoxy.” 
 
Lars fortalte indgående om epoxy og der blev stillet mange spørgsmål: 
 Hvor meget skal jeg bruge?  
 Hvad kan man bruge epoxy på?  
 Kan man arbejde med det når det fryser udenfor?  
 Hvor dyrt er det?  
 Hvor meget skal jeg bruge og blande op?  
 Osv. 
Tiden gik stærkt og efter utallige spørgsmål kom Lars til enden. 
Tusinde tak for dette foredrag til Lars, som blevet betænkt med noget godt 
til halsen. 
Som I kan se på billederne har fremmødet ikke været særligt stort, men vi 
havde også lagt denne temaaften i børnenes efterårsferie. 
 
Næste temaaftner: 
 3. februar Gert Gray Andersen: Alt om støbning 
 3. marts Torben Plesberg:  Alt om skruer og motor 
31. marts Thomas Reichert: Alt om Naviga/Regler og SD 
 
Så være ikke bleg for at melde dig og fortæl om din store interesse eller 
om noget du har stor kendskab til.  
Vi ønsker så stor alsidighed som muligt ved disse temaaftner. 
 
 
Hilsen 
Thomas Reichert 
 

Temaaften rapport 
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Temaaften rapport 

 
Stemning  

fra  
temaaften  

med  
Lars Kromann 
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Dampchaluppen Christina 

Dampchaluppen Christina 
 

Af Carsten Vittrup Jensen  VMK 

 
I VMK-bladet nr.1–2001– skrev jeg en artikel om mine oplevelser i for-
bindelse med bygningen af dampskibet S/S Sct. Knud. 
Jeg har nu sejlet med modellen i 2 år, og alt virker helt tilfredsstillende, 
alle er meget imponeret over den flotte dampmaskine og det smarte styre-
system jeg har fået installeret i skibet. Der har dog været flere der har gi-
vet udtryk for at de syntes det er en skam, at den flotte dampmaskine er 
gemt væk under dækket. Og det kan jeg kun give dem ret i, men maski-
nen på S/S Sct. Knud er nu engang placeret under dækket, så det er der 
ikke noget at gøre ved. 
 
 
 

 
  Modellen er bygget i størrelsesforholdet: 1 : 12 
  Længde:  1100 mm 
  Bredde:    270 mm 
  Højde:    270 mm 
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For at råde bod på dette har jeg de sidste 2 år arbejdet på at bygge en mo-
del af en engelsk Steam Launch, eller på dansk en dampchalup/
dampbarkasse. 

 
Den engelske landadel havde ofte 
sådan en dampchalup som almin-
deligt transportmiddel, men den 
blev også meget brugt til en hyg-
getur på floden/søen når det var 
fint vejr. Så sejlede My Lord og 
My Lady med familien ud på sø-
en og drak en kop five o’clock 
tea, medens man nød naturen. 
 
 

Her i landet var der fra ca. 1860 til ca. 1920 mange af disse dampchalup-
per i drift, de sejlede med turister på fjorde og søer,  men de blev også 
brugt til regulær færgefart over  vores mange fjorde. De blev endvidere 
brugt til mange opgaver i de større havne. 
Nogle få af disse skibe findes den dag i dag, men desværre fik de næsten 
alle sammen udskiftet dampmaskinen med en benzinmotor omkring 1920 
og disse motorer er selvfølgelig senere blevet udskiftet med en dieselmo-
tor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forbilledet for min dampchalup 
er en åben En- gelsk Steam 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 18) 

Dampchaluppen Christina 
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Launch med et tag over agtersalonen til beskyttelse mod gnister og sod fra 
kedlen. 
 
Tegningerne til skroget har jeg hentet på Handels- og Søfartsmuseet på 
Kronborg. Valget faldt på tegningerne til dampskibene Øst og Vest bygget 
på BW som nybygning nr. 65 og 66. Skibene sejlede med turister på søer-
ne i København fra 1871 til ???? 
 
Selve opbygningen af dæk, maskinrum og agtersalon er til dels fri fantasi, 
men jeg har også benyttet mig af billedmateriale fra diverse engelske mo-
delskibsblade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til dampke- del valgte jeg 
den samme type som jeg har i Sct. Knud nemlig Proteus, en god stor kedel 
der kan arbejde med et tryk på 6 bar. Dampmaskinen en Gemini, en 2 cy-
lindret med glider men lidt mindre end den der ligger i Sct. Knud. 
Ud over ABC-styresystemet medfulgte der et relæ til maskinkontrol, det 
bevirker at hastighedreguleringen og frem/bak kan styres med den ene 
”pind ” på fjernstyringen, nøjagtig som vi har på de el-drevne modelskibe.  
 
Skibet er ikke helt færdigbygget, men det bliver det inden standerhejsning  
4. maj 2003. 

(Fortsat fra side 17) 

Dampchaluppen Christina 
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VINTERTILBUD NETOP NU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amd Duron 1200 MHz processor, 40 GB seagate hdd, 256 MB SD-ram, 52x cdrom, 32MB 
onboard shared grafikkort (ekstra AGP port på mb), onboard lydkort, 10/100 Netkort, 4 usb 

porte, Miditower kabinet.  
Kan leveres med XP HOME DK for et tillæg på kr 1095,- 

KR. 2.995,- INCL. MOMS 
 

Amd Xp2000+ processor, 40 GB seagate hdd, 256 MB SD-Ram, 52x cdrom, 32 MB onboard 
shared grafikkort (ekstra AGP port på mb), onboard lydkort, onboard 10/100 Netkort, 4 usb por-

te, Miditower kabinet.  
Kan leveres med XP HOME DK for et tillæg på kr 1095,- 

KR. 3.595,- INCL. MOMS    
 

 
Hyundai 17 Inch (15.7 inch viewable) 

0.27dp, 1280 x 1024, TCO 99 Full 30 to 70kHz Horizontal Scan 
1280 x 1024 @ 60 Hz Max. Resolution 1024 x 768@ 85 Hz Recommended for use 

Advanced Digital On-Screen Controls Anti-Glare/Anti-Static/Anti-Reflection 
KR. 1.395,- INCL. MOMS    

 
Flere tilbud på denne hjemmeside: 
 

http://www.edbteknik.shopbasic.dk/ 
 

EDBTEKNIK STENSTRUPVEJ 13C 4573 HØJBY - TLF. 60602477  
Email: edbteknik@tdcadsl.dk 
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VMK kalender 2003 
11. januar Svømmesal Egholmskolen 

13. januar  Hyggeaften Pilehaveskolen 

18. januar  Medlemsmøde i Vejle for SD medlemmer 
kl.10.30. 

Vejle 

20. januar  Klubaften Pilehaveskolen 

25. januar  Svømmesal  Egholmskolen  

27. januar Hyggeaften Pilehaveskolen 

03. februar Temaaften  
Gert G Andersen - alt om støbning 

Pilehaveskolen 

08. februar  Svømmesal  Egholmskolen  

10. februar Hyggeaften Pilehaveskolen 

17. februar Klubaften   DM Møde Pilehaveskolen  

22. februar Svømmesal  Egholmskolen  

24. februar Hyggeaften Pilehaveskolen 

03. marts 
Temaaften  

Torben Plesberg – alt om skruer og motor 
og deres samspil 

Pilehaveskolen 

08. marts Svømmesal  Egholmskolen  

10. marts Hyggeaften Pilehaveskolen 

17. marts Klubaften Pilehaveskolen 

22. marts Svømmesal  Egholm skolen  

24. marts Hyggeaften Pilehaveskolen 

31. marts 
Temaaften  

Thomas Reichert – alt om Naviga og Ska-
la Modelbåde Danmark (SD) 

Pilehaveskolen 

05. april Gentofte Sø rundt Torben Plesberg 

05. april Svømmesal  Egholmskolen  

07. april Hyggeaften Pilehaveskolen 

12. april Gentofte Sø reserve Torben Plesberg 
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VMK kalender 2003 

14. april Klubaften Pilehaveskolen 

21. april Klublokalet lukket Pilehaveskolen  

27. april Damhus Søen rundt Torben Plesberg 

28. april Ren Aften i klublokalet Pilehaveskolen 

04. maj Standerhejsning Søen 

04. maj Damhus Søen reserve Torben Plesberg 

07. maj Sejlads på Søen Søen 

11. maj Sejlads på Søen Søen 

14. maj Sejlads på Søen Søen 

18. maj Sejlads på Søen Søen 

21. maj Sejlads på Søen Søen 

25. maj Sejlads på Søen Søen 

28.maj Sejlads på Søen Søen 

01. juni Sejlads på Søen Søen 

04. juni Sejlads på Søen Søen 

08. juni Ingen sejlads på Søen (Pinse) Søen 

11. juni Sejlads på Søen Søen 

15. juni Ren Dag (havnen skal måles) Søen 

18. juni Sejlads på Søen Søen 

20.-22. juni Vejle og omegnes traf på Egtved Egtved Camping 

22. juni Sejlads på Søen  Søen 

25. juni Sejlads på Søen Søen 

28. juni VMK Udflugt til Holte Havn Holte Havn 

29. juni Sejlads på Søen Søen 

02. juli Sejlads på Søen Søen 

06. juli Sejlads på Søen Søen 

09. juli Sejlads på Søen Søen 
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Sted 
Søen er regnvandsbassinet ved Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. 
Klublokale er i kælderen under  Studiestræde på Pilehaveskolen. 
Svømmesalen er på Egholmskolen. 
 

Tider 
Klub-/Temaaftener afholdes i klublokalet fra: kl. 19.30 
 

Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet: kl. 14.00 – 16.00 
Kontaktpersoner Kurt Elleby / Ole Dørge 
 

Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdag:  kl. 10.00 – ca.12.00 
Kontaktperson Børge Olsen 
 

Sejlads i søen er i tidsrummet Søndag:  kl. 10.00 – ca.14.00 
Kontakt Bestyrelsen 
(nogle gange kl. 9.00 med morgenkaffe) 
 

Aftensejlads er fra: kl. 19.30 – ? 
(hvis ikke andet er anført) 

VMK kalender 2003 
13. juli Sejlads på Søen Søen 

16. juli Sejlads på Søen Søen 

20. juli Sejlads på Søen Søen 

23. juli Sejlads på Søen Søen 

27. juli Sejlads på Søen Søen 

30. juli Sejlads på Søen Søen 

03. august Sejlads på Søen Søen 

06. august Sejlads på Søen Søen 

10. august Sejlads på Søen Søen 

13. august Sejlads på Søen Søen 

15-17. august DM hos os Søen 
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Lars Kromann-Rasmussen 
supervisor 

Snedkergangen 3 
DK 2690 Karlslunde 

Telefon: +45 46153611 
Mobil:  +45 30452991 
Fax:  +45 46153611 

EPOXY TIL: 
• GULVE - VÆGGE - FLY - BÅDE 
• SPARTELMASSE - INJICERING 
• FLYDENDE BELÆGNINGER 
• FUGEMASSER TIL KLINKEGULVE 
• SURF SELVBYGGESÆT - LIM 
• SPECIALOPGAVER - ETC. 
• HEMPEL SKIBSFARVER 

 
Specialafdeling for reparation af surfbrætter og småbåde 
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Paris i efteråret 

Paris i efteråret 
Frode W. Nielsen 
 

Prøv end gang at se hvad jeg oplevede på min tur til Paris. Midt i Paris li-
ge bag Eiffeltårnet er der et springvand så stort som en sø. I denne sø blev 
der sejlet, ikke med avanceret fjernstyring nej, men nok med forløberen 
for vores hobby, nemlig sejlskibe i massivt træ og med sejl. Styringen fo-
regår ved at man med hjælp af en stav skubber skibet ud fra kantet og ret-
tet det op så vinden falder ind i sejlet. 
Det var fantastisk at se hvor glade børnene var når de fik lov til at sejle 
med skibene. Det gav en del motion, for når man havde rette skibet op 
måtte man om på den anden side af springvandet for at tage imod skibet 
når det kom der over. Men børnene havde det virkeligt sjovt og det hele 
kostede kun 2 EUR (ca. 15 kr.) 

(Fortsættes på side 25) 
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Paris i efteråret 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 24) 



26 

Fødselsdag 
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Efterlysning 

VMK’s hjemmeside har fået nyt udseende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden er 
sta-

digvæk under opbygning. 
Vi ønsker kritik, tjek siden: 

 

www.vallensbaekmodelskibsklub.dk 
 

Kritik sendes til 
Cry@tdcadsl.dk 

 
Hilsen bestyrelsen. 

Skib efterlyses! 
 

Til vores Sankt Hans aften mangler vi et træskib  
til afbrænding på søen. 

 

Henvendelse til  
Kim Rasmussen  

tlf. 43646120 
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Nyt i VMK-biblioteket 

 
NYT I VMK BIBLIOTEKET 
 

 
 
 
  Januar 2003:  Byggesæt: Slæbebåd Seguin med røg-

generator. Marinefartøjer på Navy Day at the Potteries. Minestrygeren HMS 
Llandudno 1:48. Transport- og værktøjskasse. Træmodel af Fransk søred-
ningsbåd SNS2000  St.Katherine Docks, London. Bog: Building Model War-
ships. Se mere på www.modelboats.co.uk!  
 
 

 
 
  Januar 2003: Dampflodslæbebåd Pieter Bo-
ele 1:35 fra Deans Marine. Veteran-sejl træf i 

Bern. Thyssen II, havne ”skub” båd. San Felipe – standmodel af Linie skib fra 
1690. Vandkøling til speed-både. Rotation af kanontårne. Bismarck som kar-
tonmodel. Paula III bjergningsbåd fra Robbe. Azimut Speedbåd 1:12. Rap-
port fra det Schweiziske mesterskab. Byggetips til takelage. Vittorio Veneto – 
italiensk slagskib i 1:100. Ombygning af jet-dyser. Marinefærgepram m/ 3 
Unimogs. 
 
 
 

 
 
 
Januar 2003:  Charlotte Dundas – Dampslæbebåd fra 

1803. Byggesæt: Hovercraft. Byggesæt HM Skonnert Ballahoo. Robbes ”Jan”   
Graupner Phantom og B-24 Speedbåde. Plan over ”strandsejler”. M.V Sisa-
pon Trawler fra Deans Marine. Alternative vinddrevne både. 33cm U-båd. 
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ANKU Silver and Stones er leveringsdygtig og lagerf ører alt til stenslibning og  guld/sølv-
smedearbejde samt værktøj og materialer til fedtste nsarbejde og knivfremstilling. Udstyr 
til mineralbestemmelse, geologarbejde, stenhugning og værktøj for  modelbyggere af 
både, biler, tog og andet. Vi leverer til instituti oner, erhverv og private. 
 
 
Specielt til modelbyggere kan vi fra lager tilbyde værktøj som:  
Tænger, pladesakse, guldsmedesave, rigler, punsler,  hamre, file, loddeudstyr til såvel 
tinlodning som slaglodning, slibe- og polerudstyr, måleværktøj, valser, pladeklippere, 
rørbukkere, mikroskoper, luppe, ovne, emaljeringsud styr, emaljepulver, bænk- og hånd-
boremaskiner, polermaskiner og meget andet. Vi forh andler også Proxxon hobby-
maskiner og tilbehør. 
 
Vi lagerfører et bredt sortiment af kemikalier til farvning og patinering af metaller. 
 
Vi lagerfører støbeudstyr til støbning i sand, gips  og silikone. 
 
Vi lagerfører hvidmetal (tinholdigt materiale bedre  end rent tin), skriftmetal, nysølv, mess-
ing, tombak, bronze, sølv, guld til støbning. 
 
Vi lagerfører plader, tråd, rør (også meget små dim ensioner) og forskellige profiler, alt i 
mange forskellige dimensioner, i metallerne nysølv,  kobber, messing, tombak, bronze, 
titan, sølv og guld, samt tin i plader. 
 
Vi lagerfører plastslanger, plast-grenrør, plast-bø jninger, haner m. m. i flere dimensioner. 
 
Vi lagerfører mange forskellige ædle træsorter. 
 
Vi lagerfører fagbøger om alle de emneområder vi ha r specialiseret os i. For model-
byggere specielt bøger om farvning og bearbejdning af metaller 
 
 
Vores adresse er: ANKU Silver and Stones, Godthåbsv ej 126 – 128, 2000 Frederiksberg. 

Telefon: 38 87 41 70.  Fax: 38 88 60 06. E-mail: an ku@anku.dk. Hjemmeside: anku.dk. 
 

Besøg vores forretning på ovennævnte adresse. 
Forretningens åbningstider: Tirsdag, onsdag, torsda g kl. 11 – 17.30. 

 
Vores hovedkatalog på  140 sider kan afhentes grati s i forretningen, eller rekvireres ved 
at tilsende os porto kr. 17,- i frimærker samt navn  og adresse. 
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Godt Nytår 
 
Så er vi rigtig godt i gang med 
vinteren, det ser ud til at blive en 
rigtig vinter i år. Jeg håber I bru-
ger de mange timer inde til at få 
nogle nye skibsmodeller færdig 
til standerhejsningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke meget jeg har modta-
get til bladet, dog har Carsten 
Vittrup kommet med et indlæg 
omkring hans nye model, dette 
måtte andre også gerne gøre.  
Jeg synes det er spændende at 
høre nyt fra jeres værksteder, det 
er trods alt der den største tid i 
forbindelse med vores hobby, fo-
regår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er det nogle som har forslag til 
hvad der skal pryde vore klub-
blads forside, et tema eller andet, 
jeg hører gerne fra jer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da VMK fylder 20 år i år opfor-
drer jeg til, at man lægger hjer-
nen lidt i blød for at komme med 
nogle ideer til hvordan vi kunne 
fejre dette. Her tænker jeg på ide-
er til VMK bladet eller til arran-
gementet i august! 
 

Tænk over det!!!!! 

Redaktøren 

FWN 
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Postbesørget Blad 

Endnu en hædersbevisning er uddelt denne 
gang til Claus Ryeskov 

Vores nye Æresmedlem 
Georg Norup 

Julehygge 

Travle opråbere ved 
julekomsammen 

Flotte gevinster 


