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VMK’s bestyrelse 
 

Formand: 
 Thomas Reichert  
 Pilehavevænge 8  
 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 
 

 
 

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. 
 
 
 

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 vi går den mørke tid i 
møde, får vi måske lidt mere tid til 
at bygge/reparere på vores skibe. 
 
Tilbageblik: 
Hvis man tænker lidt tilbage på det 
år der er gået, så ser jeg følgende: 
Her på det sidste føler jeg, at det 
gået lidt bedre med at medlemmer-
ne møder op og deltager i de for-
skellige arrangementer. 
I løbet af foråret og sommeren 
syntes jeg, at deltagelsen har været 
meget dårlig. Dette vil vi prøve at 
ændre på, ved at ændre nogle af 
arrangementerne og den måde de 
bliver afholdt på. 
Dette vil betyde, at nogle måske 
syntes at der sker mange foran-
dringer. Det er også rigtigt, men vi 
gør det i et forsøg på at gøre det 
mere attraktivt for medlemmerne 
at deltage – for det er nu en gang 
sjovere når der er flere deltagere.  
 
Nogle af ændringerne vil være: 
Vi vil lukke svømmesalen den sid-
ste lørdag i hvert måned, deltagel-
sen har været på 0 måske højst 1-2. 
Dette er spild af tid og ressourcer. 
Den årlige klubudflugt bliver også-
nedlaget, med mindre der kommer 
andet fra medlemmerne. En delta-

gelse på bare 4 ud af 95 er for lidt 
til at opretholde dette arrangement. 

 
Arrangementer ude i byen:  
Disse bliver kun til noget, hvis jeg/
vi kan finde en person, som ønsker 
at stå for dette.  
Nogle arrangementer står bestyrel-
sen for, men disse vil jeg oplyse 
om på klub/temaaftnerne. 
På baggrund af at mange ikke læ-
ser kalenderen, bliver der en anden 
form for kalender til næste år. 
 
Gode erfaringer: 
Der er også kommet noget godt ud 
af de erfaringer, som vi har høstet 
igennem sommeren, som for ek-
sempel i forbindelse med somme-
rens DM, hvor vi samles nogle aft-
ner (onsdagene) for at sejle. Det er 
blevet en så stor succes, at vi har 
besluttet at indføre det som fast 
punkt til næste år. Vi vil vende til-
bage i kalenderen med hvornår. Vi 
vil nok starte kl. 18.00 ved søen 
med fælles aftensmad. 
 
Arbejdsaften i klubben: 
Kim og jeg har talt lidt om at ar-
bejde nede i klublokalet. 
Der er forskellige ting som bør/
skal gøres:  
MTB’erne sættes i stand, England 

(Fortsættes på side 5) 
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Formanden 

repareres, tegninger skal ordnes   
o.s.v. 
Så vi mødes om onsdagen i de lige 
uger i klublokalet for at arbejde, 
de, som gerne vil give en hånd 
med, er meget velkomne. 
 
 
 
Forestående arrangementer: 
Generalforsamlingen og julesam-
menkomsten står nu for døren, og 

jeg håber på at kunne hilse på rig-
tig mange medlemmer til disse to 
sidste arrangementer i år. 
 
God jul og godt nytår til de, som 
jeg ikke når at se mere i år og på 
gensyn til det nye år. 
 
Thomas 

(Fortsat fra side 4) 

God Jul & Godt Nytår 
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Mindeord 

 
MINDEORD 

I anledningen af Svend Mikkelsens død. 
 

Lørdag morgen den 11. oktober sov Svend stille ind i sit hjem. 
Han blev kun 63 år. 
For os, der havde fulgt Svends kamp mod en fremadskridende sygdom, kom 
denne triste meddelelse ikke som nogen overraskelse. 
Men sorgen og den dybe medfølelse med Svends familie meldte sig i en stille ef-
tertænksomhed hos os, der var hans venner. 
Svend var oprindelig udlært som finmekaniker og var en ægte håndværker, med 
den faglige stolthed som aldrig lader sig fornægte. Hans viden og evner var sam-
menholdt med hans store hjælpsomhed legendarisk.  
Ikke mindst i klubbladet var Svend en særdeles flittig skribent, der øste af sin 
store viden. 
Også på det menneskelige plan var Svend absolut en ener. Selv i hans svære syg-
domssituation havde han overskud til bekymring og omtanke for sine venner. 
Den sidste gang Svend deltog i et VMK-arrangement var ved standerstrygningen 
den 28. september. Her havde han mobiliseret de sidste få kræfter, og med en be-
undringsværdig viljestyrke havde han besluttet at møde frem, tydeligvis for at få 
sagt farvel til dem, der skulle siges farvel til.  
Dette var dagen hvor Svend viste, hvor meget han havde brændt for klubben og 
sine venner der. 
Vi mangler ganske enkelt ord for den store respekt og beundring vi føler for Kir-
sten, der helt enestående har stået ved sin mands side i den lange svære kamp. 
Kirsten har nu mistet sin elskede mand, børn og svigerbørn har mistet deres far 
og svigerfar og børnebørnene har mistet deres farfar. 
VMK har mistet et aktivt medlem, og vi er mange der har mistet en omsorgsfuld 
og afholdt ven og kammerat. 
Alle vil vi savne Svend, men i vores minde om ham vil han leve videre. 
 

Æret være Svends minde 
Onsdagsholdet 
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Julehyggemøde 

 
VMK’s Julehyggemøde 2003 

 
 
 
 
 

Kom og vær med  
tag din hustru, mand, kæreste og børn med. 

 
Som altid vil der være varme og stemning, 

samt julegløgg og æbleskiver. 
 

Der vil også i løbet af aftenen blive afholdt et lotteri. 
 

Det er helt i orden,  
hvis I tilkendegiver om I vil deltage.  

I må også gerne oplyse, hvor mange I kommer,  
dette er bare for at vi kan dække op til nok personer. 

 
 

Juleskibet 

Lidt stemning fra tidligere år 

Den 8. december kl. 19.30 
på  

Korsagergård 
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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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generalforsamling  

 
Vallensbæk Modelskibs Klubs 

Ordinær Generalforsamling 2003 
Mandag den 1. december kl. 19.30  

i klublokalet, Pilehaveskolen 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning til godkendelse 
3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af kasserer (Kurt Neldahl modtager ikke genvalg) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter og revisor 
8. Indkommende forslag. (intet modtaget) 
9. Eventuelt 
 
 
Vi håber der er mange medlemmer som vil komme denne aften. 
Det er altid vigtigt at møde op til sådan en lejlighed. 
 
 
 

Hilsen 
Bestyrelsen  
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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 2003-2004 

 

 VMK Kalender 2003  

17. november Hyggeaften Pilehaveskolen 

22. november Svømmesalen  Egholmskolen  

24. november Klubaften Pilehaveskolen 

01. december Generalforsamling Pilehaveskolen 

08. december Julehyggemøde Korsagergård 

 VMK Kalender 2004  

05. januar Temaaften: Alt om Pla-
stic ved Bo Morten Skov 

Pilehaveskolen 

17. januar Svømmesalen Egholmskolen 

24. januar Årsmøde for SD -  
medlemmer ca.kl.11.00 

Vejle 

02. februar Temaaften: Søulven ved 
Torben Plesberg 

Pilehaveskolen 

14. februar Svømmesalen Egholmskolen 

16.-22. februar Vinterferie. Klubben  
er lukket 

lukket 

21.-29. februar 
Copenhagen Internatio-

nal Boat Show 2004 
Info hos  

Thomas Reichert 

Bella Center 

01. marts 
Temaaften:  

Naviga, reglerne, banen 
ved Th. Reichert 

Pilehaveskolen 

13. marts Svømmesalen Egholmskolen 

29. marts Temaaften:  
Skalahastighed 

Egholmskolen 

12. april Klublokalet lukket 
(påskemandag) 

lukket  
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VMK kalender 2003-2004 

Hvor & hvornår 
 
Sted: 
Søen er regnvandsbassinet ved Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. 
Klublokalet er i kælderen under Studiestræde på Pilehaveskolen. 
Svømmesalen er på Egholmskolen ved Vallensbæk Station. 
 
Tider: 
Lige uger afholdes klub-/temaaftner i 
klublokalet fra:       kl. 19.30 – 22.00 
Ulige uger hyggeaftner fra:     kl. 19.30 – 22.00 
 
Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet: kl. 14.00 – 16.00 
Kontaktpersoner Kurt Elleby / Thomas Reichert 
 
Sejlads i Søen er i tidsrummet Onsdag:   kl. 10.00 – ca. 12.00 
Kontaktperson Hans Jørgen Blitz 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Søndag:   kl. 10.00 – ca. 14.00 
Kontakt Bestyrelsen 
(nogle gange kl. 9.00 med morgenkaffe) 
 
Sejlads i søen er i tidsrummet Onsdagaften  
(kun sommermånederne) 
Se i kalenderen. Kontakt Thomas Reichert  kl. 18.00 – ca. 21.00 
(med fælles aftensmad) 
 
Arbejdsholdet Onsdagsaften (kun for- og efterår) 
I 2003 ugerne 46 og 48. 
I 2004 ugerne 2, 4, 6, ikke den 8, 10, 12, 14 og 16. kl. 18.00 – ca. 21.00 
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Sælges og købes 

Pris 1000,00 kr. 
 

Georg Larsen  
TLF.: 43907554 

Drejebænk sælges 
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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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Palm beach 

En lille beretning om bygning af  
Palm Beach 

 
Af Thomas Reichert 
 
Til DM 2003 i Vallensbæk vandt jeg med meget held (lodtrækning) en 
model fra Billing Boats ”Palm Beach”. 
Det er en racerbåd med jetmotor for begyndere. 
Efter jeg åbnede pakken og fik set på delene, kunne jeg godt se at denne 
er meget nemt at samle. 
På en enkelt dag fik jeg samlet alle delene, limet sammen og tilpasset. 
I skroget var der allerede huller til jetdrevet, så det har været meget nemt. 
Indbygning af alle andre dele tog 1 dag mere og ”Palm Beach” var færdig. 
Weekenden efter var jeg i svømmehallen og søsatte skibet for første gang. 
Den lå meget godt i vandet, men jeg kunne ikke teste den, på grund af at 
batterierne ikke var opladet. 
Men den 6.12.03 bliver den testet i svømmehallen. 
Facit: modellen er meget enkel og meget nem at bygge. Meget formskøn 
model, som ligger godt i vandet og den bliver et nyt syn på søen til som-
meren 04. Tak til Billing Boats for denne model. 
Kan anbefales for alle, både børn og erfarne byggere. 
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Palm beach 
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svanen 

 

Amfibie-dampbåden ”SVANEN” 
 
 
I 1895 fik nogle danskere ideen til at anlægge en dampskibsrute 
hen over land og vand fra Frederiksdal til Farum. 
”Svanen” var den første båd af sin art i verden. Dens konstruktør, 
ingeniør C.J. Magnell, var genstand for megen beundring, og båden 
blev omtalt i tekniske tidsskrifter overalt i verden. Den var bygget i 
Kristianstad, og den oprindelige plan var, at den skulle sættes i fart 
mellem Borås og Långesten, men det nystiftede selskab, der stod 
for driften, måtte efter ganske kort tid give op på grund af dårlig 
økonomi, hvorefter ”Svanen” i 1895 blev solgt til Danmark. 
Den lille dampers rute gik gennem Furesøen og Farum Sø. Lande-
vejen skilte ganske vist Farum Sø fra Furesøen, men det var der 
råd for. Det hedder i en gammel tidsskriftsartikel: 
” Vi skal over landevejen. For der er ingen bro og ingen kanal til at 
komme under den. Vi glider med langsommere fart ind i en kanal, 
der indsnævrer sig, og på hver side rejser der sig et pæleværk, som 
slutter tæt ind mod ”Svanen” s sider. Med eet mærker vi et ganske 
let stød, som om vi løber på grund. Men ”Svanen” går stadig frem-
ad. Kun lyder maskinens slag noget anderledes end før, og skruen 
bagude begynder at plaske voldsomt. Nu mærker vi, at det går op-
ad, og vi ser forude den lange skrånende skinnevej, som fører op 
over landevejen. 
”Svanen” er ikke længere en båd, men en vogn, som på fire hjul, 
der drives rundt af maskinen, langsomt ruller op ad den svage stig-
ning.  
Uden at ane det er vi kommet op at køre. Skruen drejer bestandig 
rundt til ingen nytte. Vi passerer landevejen. Maskinen bremser, for 
nu går det nedad mod Farum Sø. Så begynder skruen atter at piske 
vand – dybere og dybere indtil vi til sidst atter kan flyde. ”Svanen” er 
atter en båd. For nysgerrige læsere kan vi tilføje, at de fire hjuls 
aksler under ”Svanen” s flade bund går i vandtætte lejer, så båden 

(Fortsættes på side 19) 
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svanen 

går sikkert og let på søen”. 
Kort efter århundredskiftet blev ruten fra Fiskebæk til Farum indstil-
let og ”Svanen” fik afmonteret hjulene og kom til at sejle på Lyngby 
Sø som almindelig dampbåd. Ved anden verdenskrigs udbrud gjor-
de ”Svanen” stadig tjeneste på Lyngby Sø, men krigen fik ethvert 
dampskib til at stige stærkt i pris. Derfor blev ”Svanen” solgt og 
kom til at sejle som slæbebåd i Københavns havn, indtil den i 1942 
blev minesprængt ved Kalveboderne. 
Det står der i ”Dampskibe og sømænd” fra 1979. 
-sp- 

(Fortsat fra side 18) 
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Hiab ”Seacrane 61” 

HIAB ”SeaCrane 61” 
 

Af Carsten Vittrup Jensen 
 
For nogle år siden købte jeg et byggesæt af en HIAB ”SeaCrane”, det var 
meningen at den skulle bruges på MHV 803 Aries, men det viste sig at 
størrelsesforholdet ikke passede. Så til det skib måtte jeg bygge en kran 
efter de originale tegninger. 
Byggesættet til ”SeaCrane” består af nogle plastikplader med påtegnede 
dele og nogle støbte komponenter. Plastikdelene skæres ud og limes sam-
men. Hvis man anvender alle de støbte komponenter, kommer kranen til 
at stå i en bestemt position, her ændrede jeg lidt på byggesættet, idet jeg 
fremstillede nogle nye ”hydraulikcylindere” bestående af messingrør og 
messingstænger, så nu kan kranarmene bevæges i alle mulige stillinger.  
Det er en meget flot kran, der fuldstændig ligner den originale, og den vil 
pynte på et hvert skib. 
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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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Vinter 2003 
 
Så lakker jubilæumsåret så småt 
mod enden og her fra redaktio-
nen er det tid til at kigge lidt på 
året.  
 
 
 
 
 
Det første som falder mig ind, er 
alle de dejlige artikler, som I har 

sendt ind til VMK 
bladet, dette er med 
til at give bladet liv.  
Det behøver ikke 
være store ting, men 
kan evt. være små 

historier eller oplevelser, også 
gerne beretninger om jeres ny-
bygninger, evt. supplerede med 
billeder. 
 
 
 
 
 
 
Jeg vil også gerne 
opfordre jer til at indsende oplys-
ninger om ting, I vil sælge eller 
købe, lige som jeg gerne modta-
ger nogle af jeres byggetips. 
 

 
Når jeg kigger på VMK, føler jeg 
mig lidt stolt over, at vi har en så 
velfungerende klub med så man-
ge tilbud. Det er også dejligt at se 

der hele tiden kommer 
nye medlemmer til, og 
jeg vil gerne her byde 
jer velkommen i VMK 
og opfordre jer til at gø-
re brug af VMK bladet.  
 

Herfra skal der også lyde en op-
fordring til at deltage i både ge-
neralforsamlingen og julehygge-
mødet det plejer at være nogle 
dejlige aftner. 
 
 
 
 
 
 
Til sidst vil 
jeg ønsker jer alle en rigtig god 
JUL og et godt og lykkebringen-
de NYTÅR. 
 
 

Redaktøren 

FWN 
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