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 Thomas Reichert  
 Pilehavevænge 8  
 2625 Vallensbæk  
Tlf: 43625143  
E-mail: reichert@post12.tele.dk  
 
Kasserer: 
 Bendt Roden 
 Lersø Park Allé 169 2 .tv 
 2100 Kbh Ø 
Tlf: 39 27 13 08 
E-mail: lb_roden@post.tdcadsl.dk 
 
Næstformand: 
 Kim Rasmussen 
 Galgebakken Sønder 2,1a 
 2620 Albertslund 
Tlf: 43646120 
E-mail: mpbygmann@pc.dk 
 
Suppleant / Sekretær: 
 Ole Knudsen 
 Veksøvej 29 
 2700 Brøndby 
Tlf: 38 28 38 60 
E-mail: okn@tec.dk 
 
Bestyrelsemedlem: 
 Claus Ryeskov 
 Kærsangervej 10 
 2400 Kbh. NV 
Tlf: 38347204 
E-mail: cry@tdcadsl.dk 
 
Bestyrelsemedlem  
 Lars Giese  
 Saven D1,3 dør 4 
 2630 Taastrup 
Tlf: 439990690 / 22361956 
E-mail: giese@tiscali.dk 
 
 

Suppleant: 
 Kurt Elleby 
 Tårnby Torv 30, 1 .tv 
 2770 Kastrup  
Tlf: 32 51 98 87 
 
 

Redaktion 
Redaktør: 
 Frode W. Nielsen 
 Jerismosevej 54 
 2670 Greve 
Tlf: 43600610 / 72111732 
E-mail: fwn2@tdcadsl.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 kilde-
angivelse. 
VMK Bladet udkommer 4 gange årligt. 
 
 
 
Artikler og anmeldelser, der ønskes opta-
get i VMK Bladet, sendes til redaktøren 
eller bestyrelsen. 
 
 
 
Sidste frist for indlevering til 
bladet er: 

1. januar, 1. april, 
1. august, 15. oktober. 
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Formanden 
 

E fter vejret har ændret sig me-
get de seneste uger, og det ikke 
mere er så varmt, (ja vi skal til at 
have vanter på for at kunne holde 
ud at sejle på vores sø), så vi helle-
re gå indendørs.  
Men det har også sine gode sider, 
nu kan man begynde at bygge på 
sine skibe igen, her i disse lange 
vinteraftener. 
Jeg synes året er gået meget hur-
tigt, med masser af aktiviteter og 
sejladser, dette slider jo hårdt både 
på skibe og mennesker.  
Nu starter vi med temaaftnerne 
igen, og jeg håber der er mange 
som vil melde sig og fortælle om 
et eller flere emner på disse tema-
aftner. 
Klublokalet skal også have en om-
gang, også her håber jeg at nogle 
medlemmer vil melde sig frivilligt 
til lidt arbejde, der er så mange 
ting som skal gøres. 
 
Standerstrygning  
Til standerstrygning havde vi rig-
tigt godt vejr og mange medlem-
mer lagde vejen forbi. Vi havde 
også besøg fra den gamle Vording-
borg klub, Malmø klubben og nog-
le fra Stevns sejlklub alt i alt 50 
mennesker med deres skibe, en 

skøn og super dag, som man kunne 
ønske at der kommer flere af til 
næste år. 
 
Temaaften af  
Michael Prætorius,  
”Alt om træ” 
Michael fortalte lidt om de forskel-
lige træsorter, deres brug i vores 
verden og mange andre gode ting. 
Han fortalte bl.a., at når man er 
ude i haven for at fælde træer, bør 
man måske tænke over om man 
kunne bruge træet til modelbyg-
ning etc., ja vi fik lidt at tænke 
over.  
Mange tak for en god temaaften 
Michael. 
 
Husk tilmelding til spisning før 
generalforsamlingen. 
Husk at give besked om i kan 
deltage i julehyggemødet, så vi 
kan være forberedt.  
Se indbydelsen inde i bladet. 
 
Jeg har nu igennem de sidste to år 
bemærket et støt fald i tilslutning 
til sejladsen om søndagen. 
Dette har nok mange årsager. Men 
man kan spørge sig selv - om det 
med at sejle om søndagen skal 
fortsætte. Man skal jo passe arbej-
de og familie og man har mere 

(Fortsættes på side 5) 
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Formanden 

travlt på arbejde end før.  
Vi har derfor i bestyrelsen beslut-
tet at lave en undersøgelse blandt 
medlemmerne. Denne undersøgel-
se går ud på, om vi skal lave om på 
nogle grundlæggende ting i VMK? 
• Skal vi fortsætte med at have of-

ficiel sejlads om søndagen?  
• Er tidspunktet forkert?  
• Skal det være en anden dag?  
• Hvis ja, hvilken dag og tids-

punkt?  
• Hvad med mandagene i klubben, 

skal vi bibeholde dette?  
• Eller skal det også være en anden 

dag og tidspunkt?  
• Hvad med sejladsen om lørda-

gen, skal det være i løbet af 
ugen? 

• Hvilken dag og tidspunkt? 
Ja der er mange spørgsmål, man 
kan stille!  
Tiden ændrer sig, og måske bør 
VMK også ændre sig?  
Det er jo ikke så interessant at der 
kun møder 10-15 medlemmer om 
søndagen, og 1-4 om lørdagen, når 
vi ved, vi er over 100 medlemmer 
- vel????!!!! 
Det er helt klar at der skal en un-
dersøgelse til for at se hvor ønsker-
ne og behovene ligger, men sæt nu 
ikke forventningerne for højt op, 
dette er kun en undersøgelse og 

ikke en beslutning.  
Det er nemlig ikke så let at ændre 
nogle så grundlæggende ting som 
mødetider. Husk, ved bookning af 
lokaler er man næsten 1 år frem-
me, og der er også andre ting som 
kræver en hel del planlægning. 
Jeg, og måske nogle fra bestyrel-
sen, vil ringe rundt for at høre jeres 
mening, så det ville være godt hvis 
I har gjort jer nogle tanker inden. 
Den nye bestyrelse vil tag fat i dis-
se ting i året 2005. 
 
Når I nu læser dette sidste for-
mandsindlæg og hvis I kigger efter 
under indkaldelsen af generalfor-
samlingen, vil I bemærke, at jeg 
ikke genopstiller.  
Nogle er garanteret glade for dette, 
og andre syntes det er skidt, men 
sådan er tiden - alt har en ende 
(som Shu-bi-dua sang).  
Nu vil nogle nok sige hvorfor dog 
det??  
Der er flere årsager, bl.a. kræver 
mit arbejde en del, og på nuværen-
de tidspunkt føler jeg ikke, at jeg 
kan være der for klubben, som jeg 
helst gerne ville – og de fleste ken-
der mig godt nok til, at halvt arbej-
de – det er ikke lige noget jeg står 
for.  
 

(Fortsat fra side 4) 

(Fortsættes på side 6) 
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Nye medlemmer 

Nye medlemmer 
 

Vi byder velkommen til: 
 

Palle Richardt Schrøder ( 293) 
Bent Thorup (294) 

Tony Petersen (295) 
 

Vel mødt, vi håber I får mange gode timer med os andre 
 

Genindmeldte 
Kurt Neldahl (151) 

Allan Marcher (270) 

Jeg kan kun takke jer for at have 
været så tålmodige, venlige og 
hjælpsome overfor mig. Det har 
været yderst lærerigt og meget ud-
fordrende for mig. Man lærer me-
get - også at holde tale, hvilke ikke 
falder lige let for alle. Jeg håber 
derfor at I vil hjælpe og støtte den 
nye formand, ligesom I har gjort 
overfor mig. 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for 
det gode samarbejde igennem ti-
den. 
Jeg takker også vores redaktør for 
at være meget tålmodig med mig 
og mine ting, specielt når jeg fandt 
på noget i sidste sekund.  
Så mange tak for dette og held og 
lykke fremover. 
 

Klubben er jo i dejligt vækst, og vi 
kan se, at vi er kommet meget tæt 
på 110 medlemmer, hvilket er 
fremragende, og vi er også tæt på 
medlemsnummer 300. 
 
Jeg forsvinder jo ikke helt, for jeg 
vil nok stå for nogle DM’er hist og 
pist hvis alt går vel, og måske er 
der andre ting som jeg vil kunne 
hjælpe bestyrelsen med. 
 
Hilsen 
Thomas 
Formanden 
 

(Fortsat fra side 5) 
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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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Vallensbæk Modelskibs Klub 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2004 
mandag den 06.12.2004 kl. 19.30  

på Korsagergård i Vallensbæk. 
 

Vi starter med noget nyt:  
Kl. 18.00 mødes vi til fællesspisning for de tilmeldte. 

Du kan vælge mellem stegt flæsk eller gule ærter.  
Pris er 60,00 kr. pr. ret pr. person.  

Vi skal mindst være 10 personer til hvert ret.  
Tilmelding til Thomas Reichert 43625143  

eller reichert@post12.tele.dk 
Senest den 26.11.2004.  

Øl og sodavand til de normale klubpriser.  
Kom og vær med til en hyggelig aften. 

 
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 formand (Thomas Reichert modtager ikke genvalg). 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
      (Claus Ryeskov modtager ikke genvalg) 
7. Valg af suppleanter og revisor. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 

Vi håber, der er mange medlemmer som vil komme denne aften. 
Det er altid vigtigt at møde op til sådan en lejlighed. 

 
Bestyrelsen 

generalforsamling 
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julehyggemøde 

 

VMK’s Julehyggemøde 2004 
 

 
 
 
 

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 Bankospil. 
 

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 13. december kl. 19.30 
på  

Korsagergård 
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Internationalt træf på Brandhøjbanen 
29. juli  -  1. august 

Carsten Vittrup Jensen 
 
I dagene 29. juli til 1. august var der på Brandhøj banen ved Hedehusene 
masser af legetøj at se på for store drenge. Her af holdt Modeldampklubben 
sit første internationale træf med gæster fra mange  lande. 
Jeg var ude at se på herlighederne om lørdagen, og ved middagstid var 
der fyret op i 10 – 12 damplokomotiver der futtede rundt på den 1,2 km lan-
ge bane, og der var som altid mulighed for at få en  togtur rundt i det kønne 
landskab. 
For de klubmedlemmer der ikke har besøgt Brandhøjba ne er der mulighed 
for at gå ind på deres hjemmeside http://home19.ine t.tele.dk/brandhoe/ og 
se hvor og hvornår der køres. 
 

Brandhøjbanen 
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Brandhøjbanen 
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VMK kalender 2004-2005 

 

06. november Svømmesalen Egholmskolen 

08. november Temaaften: Klasser som vi kan sejle i og an-
dre gode ting af Thomas Reichert 

Pilehaveskolen 

06. december 
Generalforsamling VMK.  

Spisning for de tilmeldte kl. 18.00.  
Start for generalforsamlingen kl. 19.30 

Korsagergård 

13. december Julehyggemøde. Bingo denne gang Korsagergård 

 VMK Kalender 2005  

08. januar Svømmesalen Egholmskolen 

10. januar Temaaften: Ingen ting  Pilehaveskolen 

05. februar Svømmesalen Egholmskolen 

07. februar Temaaften: ingen ting  Pilehaveskolen 

19.-27. februar 
Skolen lukket, ingen mulighed  

for aktivitet i uge 8 
Vinterferie 
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VMK kalender 2004-2005 
 

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 mandag fra:     kl. 19.30 – 22.00 
Ulige uger hyggeaftner mandag 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 Onsdag aften  
(kun sommermånederne) 
Se i kalenderen. Kontakt Thomas Reichert  kl. 18.00 – ca. 21.00 
(med fælles aftensmad) 
 
Arbejdsholdet Onsdag aften (kun for- og efterår) 
I 2004 ugerne 44, 46 og 48     kl. 18.00 – ca. 21.00 
I 2005 ugerne 2, 4, 6, ikke 8, 10, ikke 12, og 14 kl. 18.00 – ca. 21.00 
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Klubskibe på værft 
Carsten Vittrup Jensen 
 
2 af klubbens skibe har været på værft til et størr e eftersyn. Der har været 
problemer med at skibene blev utætte mellem bund og  sidestykkerne, så 
der trængte vand ind.  
Først blev alt indvendig i skibene fjernet (motor, fartregulator, batterier 
m.m. ). Også udvendigt blev så meget som muligt afm onteret. Herefter blev 
de rengjort og slebet med sandpapir. 
Efter at havde kikket lidt på skibene kunne jeg se at den indvendige be-
handling af træet var meget mangelfuldt. Man skal a ltid behandle et skib, 
bygget af træ, lige så godt indvendig som udvendig.  Hvis det vand der uvil-
kårligt kommer ind i skibet, kan komme i kontakt me d ubehandlet træ, vil 
træet udvide sig, og skubbe træstykkerne fra hinand en, hvorved skibet bli-
ver utæt. 
For at tætne skibene indvendigt lavede jeg en epoxy blanding, og fortynde-
de den med 20 % sprit. Blandingen blev hældt ned i skibet, hvorefter det 
blev vendt og drejet i alle retninger, indtil jeg v ar sikker på at det var ude i 
alle hjørner og kroge. 
Efter at det havde tørret et døgn blev processen ge ntaget.  
Nu var den indvendige behandling færdig. Udvendig b lev skibene belagt 
med glasfibervæv og epoxy. Efter at være blevet sle bet, spartlet og slebet, 
fik de en gang maling. Så var det bare at montere a lting igen, og skibene er 
igen klar til at sejle til glæde for børn og barnli ge sjæle.  
 

Klubskibe på værft 
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Klubskibe på værft 
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Til salg 

TIL SALG 
 

HJEJLEN (standmodel) 
En meget flot færdigbygget model af Hjejlen. 
Kr. 1500,00 

SMIT ROTTERDAM 
Meget, meget flot bygget model af Smit Rotterdam (B illings Boats)  
Lys i alle lanterner, radar kan dreje rundt, skruer  og aksler samt servoer til 
ror. Der er hverken motorer eller fjernstyring i, m en det har været monteret. 
Kr. 3500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Fortsættes på side 17) 
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Til salg 

BOHUSLÄN (byggesæt) 
Det meget flotte og eftertragtede byggesæt fra Bill ing Boats, komplet med 
fittings. 
Kr. 3200,00 
 
 
 
 
Carsten Vittrup Jensen 
 tlf.:  43521190  
Mail:  carsten.vittrup@mail.tele.dk 
 

(Fortsat fra side 16) 

Model set i søen  

Redaktionen gætter på det er  
Stig Thorsted 

der stå for denne model 
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Temaaften 

 

Temaaften  
”Alt om træ” 

Stor  
lydhørhed 

Ved  
Michael Prætorius 
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oversvømmelse 

 

 

 

Thomas var hurtig den 17. oktober  
og tog en serie billeder af søen,  

hvor begge havne er dækket af vand. 

Redaktionen har forsøgt sig som billedmanipulator 
og sat et par billeder sammen, håber I bærer over 
med resultatet. 
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Standerstrygning 

 

Der skete en masse inden vi startede om morgenen 
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standerstrygning 

Kage og Gammel Dansk 
var der sædvanen tro! 

Folk sludrede 
over alt på 
 pladsen 
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Efterår 2004 
 
Så sluttede vi et år hvor der har 
været mange arrangementer, inkl. 
et DM/NM som Vejle klubben 
stod for. Jeg vil gerne rose Vejle 
klubben for et godt arrangement! 
 
Redaktionen har desværre ikke 
været ret synlig her i år, hvilket 
jeg beklager meget og håber næ-
ste år vil give flere muligheder 
for at være mere nærværende, når 
der sker noget i klubben. 
 
Det er desværre ikke mange ind-
læg der er kommet til redaktio-
nen udover fra Carsten og Tho-
mas. Nu hvor de lange aftener 
kommer, håber jeg I kan finde 
tid, ind i mellem modelbyggeriet, 
til at levere en beretning omkring 
jeres igangværende modelbyg-
ninger og/eller jeres oplevelser 
her i sommer. 
 
Så står vi foran en ny ordinær ge-
neralforsamling, og denne gang 
med en formand som ikke genop-
stiller. Denne situation stiller 
særlige krav til generalforsamlin-
gen hvorfor det er ekstra vigtigt 
at I møder op. 
Hvis der er en af jer som kunne 
tænke sig at tage en tørn som for-

mand, håber jeg I vil træde frem. 
 
Til Thomas vil jeg gerne udtryk-
ke min beundring for den indsats, 
du har ydet for klubben! Du har 
trådt til hver gang der har været 
behov, du har klart 
været med til at brin-
ge klubben frem til 
det, den er i dag.  
Redaktionen har haft 
meget gavn af dine 
input til VMK bladet, 
og håber du vil fortsætte med at 
skrive til bladet, også selv om du 
ikke sidder som formand mere. 
Jeg håber også, du fortsat vil del-
tage i klubarbejdet, da din ar-
bejdsindsats klart gør en forskel. 
 
Her sidst på året vil redaktionen 

gerne ønske jer og 
jeres familier en 

rigtig God jul 
og godt nyt 
år. 

 
 

Redaktøren 

FWN 
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Stemning 

Standerstrygning  
2004 


