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 Lersø Park Allé 169 2 .tv 
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Næstformand: 
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 Veksøvej 29 
 2700 Brønshøj 
Tlf: 38 28 38 60 
E-mail: okn@tec.dk 
 
 
Bestyrelsemedlem: 
 Kurt Elleby 
 Tårnby Torv 30, 1 .tv 
 2770 Kastrup  
Tlf: 32 51 98 87 
 
 
Bestyrelsemedlem:  
 Lars Giese  
 Saven D1,3 dør 4 
 2630 Taastrup 
Tlf: 43990690 / 22361956 
E-mail: giese@tiscali.dk 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Suppleant: 
 René Winther 
 Femkanten B2 
 2630 Taastrup 
Tlf: 43716072 
E-mail: rene.winther@get2net.dk 
 
Suppleant: 
 Martin Nuppenau 
 Sadelmagervej 2, 4 th. 
 2400 København NV 
Tlf:  
e-mail:  mpn@tec.dk 
 

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. 

VMK’s bestyrelse 
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Formanden 

Efterår 2006 
Efterhånden nærmer den tid sig, 
hvor vi skal sidde indendørs og 
arbejde med vores skibe, gøre 
dem klar til den næste sæson eller 
måske bygge noget nyt. 
 
Nogle har været til Saar træf, til 
DM i Egtved, på Egeskov slot, 
Damhussøen rundt eller har haft 
mange hyggelige timer nede ved 
søen. Med stor glæde kunne jeg 
til standerstrygningen hilse på 42 
VMK medlemmer og 8 medlem-
mer fra andre klubber. Det var 
super, selv om jeg savnede flere 
medlemmer ved søen denne dag, 
har det været en super søndag 
med godt vejr og mange besøgen-
de. Nogle af os gik først hjem kl. 
14.00. Så alt i alt en rigtig vellyk-
ket dag. 
 
Jeg takker alle dem som gjorde en 
ekstra indsats ved alle sommer-
arrangementerne. Mange tak for 
dette. 
 
Nu hvor vi har temaaftnerne igen 
og kan snakke lidt om dit og dat i 
klubbens dejlige lokale, undrer 
det mig og gør mig lidt ked af det, 
at ingen vil overtage hvervet som 
formand. 
Dette er meget trist, meget, me-
get t……. 

 
Det er  meget vigtigt at du som 
VMK medlem kommer til vores 
generalforsamling den 4.12.06 kl. 
19.30 på Korsagergård, fordi jeg 
går af som formand, og jeg kan 
ikke overtales til at forsætte, lige 
meget hvad der så sker. Efter 7½ 
år er det tid for mig at takke af, 
jeg har for meget at lave på arbej-
de og skal rejse en del mere til det 
jyske, så det bliver sværere at væ-
re derhjemme og være tilstede for 
klubben som jeg kunne ønske. – 
Der er sikkert en del af jer der har 
prøvet at ringe til mig og så fået 
af vide af Helle, at jeg ikke var 
hjemme – så det er allerede nu 
blevet svært at kombinere mit ar-
bejde med formandsposten. 
Det har været meget lærerigt at 
være formand for så stor en klub 
med mange udfordringer, dårlige 
og gode. Jeg takker for at have 
måtte være jeres formand, og at I 
har kunnet holde mig ud så længe. 
 
Så endnu en gang, det er meget 
vigtig at komme til generalfor-
samling og være med til at be-
stemme hvad der skal ske. 
Der er også kommet et forslag fra 
vores Landsorganisations for-
mand til os, som skal behandles 
på generalforsamlingen. 

(Fortsættes på side 5) 
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Jeg forsvinder ikke fra klubben, og 
jeg ønsker at deltage i diverse ting. 
Jeg vil også gerne deltage i de op-
gaver som bestyrelsen kunne have 
brug for, (bare ikke formandspo-
sten) så som stævner og andet. 
Hvis bestyrelsen eller den nye for-
mand har brug for råd, så er I na-
turligvis velkommen til at spørge. 
 
Nu til noget helt andet, vi har jo 
fået en ny webmaster, som efter 
min mening gør sit arbejde utroligt 
godt. Hvis du har mulighed for 
det, så kik på vores hjemmeside, 
som er blevet hurtigere med opda-
teringer og ændringerne end vores 
gode gamle blad. Benyt hjemmesi-
den, skriv til webmaster Alex 
Messerschmidt, send ham nogle 

billeder og artikler som kan kom-
me på nettet.  
Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke den gamle webmaster 
Claus Ryeskov for sit arbejde og 
indsats for hjemmesiden. 
 
Vi har mange spændende foredrag 
i vinterhalvåret, så kom kik og lyt 
og tal med. 
 
Jeg vil også benytte muligheden 
for at ønske jer en rigtig god jul og 
et rigtig godt nytår, og altid en 
håndsbre vand under kølen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Formanden 
Thomas Reichert 

(Fortsat fra side 4) 

Formanden 
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generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling 
 
 
Hermed indkalder bestyrelsen til Ordinær Generalforsamling på 

Korsagergård mandag den 4. december 2006 kl. 19.30. 
 

For de der er tilmeldte til spisning, er det  
kl. 18.00 på Korsagergård.  

 
Agenda: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning til godkendelse 
3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godken-

delse 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Valg af Formand (Thomas Reichert modtager ikke gen-

valg) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Ole Knudsen modtager 

genvalg) 
7. Valg af suppleant og revisor 
8. Indkomne forslag.    1 forslag modtaget (se bladet side 9) 
9. Eventuelt. 
 
 
Jeg syntes det er meget vigtig, at du kommer og er med til at 
bestemme hvad der skal forgå i klubben. 
 
På bestyrelsens vegne 
Thomas Reichert 
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Mad til generalforsamlingen 

 
Nu er det igen muligt at tilmelde sig til spisning i forbindelse 
med generalforsamlingen, tilmeldingen skal ske inden onsdag 
den 29. november 2006. 
 
Du kan få stegt flæsk med hvide kartofler og persillesovs. Pri-
sen er 80,- kr. som betales ved tilmeldingen. Kan man ikke 
komme, så bliver der mere mad til de andre, men pengene får 
man ikke tilbage. Det er altså bindende tilmelding. 
 
Tilmelding til Thomas Reichert på telefon 43 62 51 43 eller på 
e-mail: reichert@post12.tele.dk 
 
Hilsen 
Thomas 

Mad 
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Det ville være dejligt hvis du kunne give  

bestyrelsen din tilmelding,  
så vi har mulighed for 

 at have nok æbleskiver og andet til alle. 
 

Vi spiller bingo og  
glæder os at hilse jer velkommen til en dejlig aften. 

 
 Bestyrelsen 

julehyggemøde 

Julehyggemøde  
den 11. december 2006  

på Korsagergård 
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Forslag til generalforsamlingen 
 

Hej med jer alle i  
Vallensbæk Modelskibs klub  

  
  
Da jeg kan se, at I døjer en lille smule med at fin de en 
ny redaktør til jeres ellers udmærkede blad, vil je g 
gerne forslå, at vi forener kræfterne i SD`s, synte s 
jeg, gode blad og derved gør det endnu bedre. Vores  
redaktør vil så også på den måde få mere end rigeli gt 
stof at vrage i mellem.  
  
Jeg håber, at I vil tage godt imod dette forslag. V ed at 
forene kræfterne skulle der gerne komme et endnu 
bedre blad ud af det.  
  
 
 
 
 
 
Venlig hilsen  
  
Thomas Thomsen  
 
Skalamodelbåde Danmark  
 

Forslag 
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Formanden kan gå på vandet  
 
Dette var muligt efter onsdag formiddagsholdet gjorde mig opmærksom 
på noget. 
 
Efter den kraftige regn, med meget meget vand i september måned har der 
dannet sig en lille ø ca. 1 meter fra indløbet. Øen består af sand/grus og 
ligger lige under vandoverfladen. 
Onsdag aften hvor vi sejlede, gik jeg i vadersene til øen for at markere 
denne. 
 
Markeringen er nu fjernet, men på billedet kan du se hvor øen er, så husk 
det hvis du skulle være ved søen, og den ikke er blevet udbedret, så er der 
altså stadig en lille ø. 
 
Hvorfor kommer sådan noget? 
Jeg var overbevist om at kommunen selv rensede de sandfiltre, der er ved 
søen, men det gør de ikke, selvom det er besluttet, at de skal renses en 
gang om året. 
 
Sandfiltre, hvor er de? 
Ja vi har 2 sandfiltre ved søen, som ligger gemt væk i de 2 store beplant-
ningerne til højre og venstre i søen på den modsatte side af vores havne. 
Der findes nogle dæksler, hvor slamsugeren kan komme til. De skal hol-
des rene. 
 
Så formanden kan går på vandet for medlemmer, HAHAHAHAH. 
 
 
Hilsen 
Thomas 
 
 
 

Formanden kan gå på vandet 
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Formanden kan gå på vandet 



12 

 

 

VMK kalender 2006 

 

06. november 
Temaaften: Alt om Motor og skibet Wil-

lemoes af Torben Plesberg 
Pilehaveskolen 

27. november 

Temaaften: Naviga og SD ved Thomas 
Reichert 

Aflyst på grund af Thomas  
skal til Tyskland 

Pilehaveskolen 

02. december 
Svømmesalen: Med lys på skibene så 

julen kan komme 
Egholmskolen 

04. december Generalforsamling i VMK  
på Korsagergård kl. 19.30 

Korsagergård 

11. december 
Julehyggemøde i VMK  

på Korsagergård kl. 19.30 
Korsagergård 

 2007  

06. januar Svømmesalen Egholmskolen 

27. januar 
SD årsmøde i Kolding kl.10.30, tal med 
Thomas Reichert hvis du vil med, så fin-

der vi en løsning 

Thomas Reichert 
reichert@post12.tele.dk 
eller 43 62 51 43 

29. januar 
Temaaften: Alt om SD og Naviga: af 

Thomas Reichert 
Pilehaveskolen 

03. februar Svømmesalen Egholmskolen 

17.-25. februar 
Klubben lukket på grund af vinterferie 

uge 8 
 

26. februar Temaaften : ingen Tema lige nu Pilehaveskolen 

03. marts Svømmesalen Egholmskolen 

26. marts Temaaften: ingen tema lige nu Pilehaveskolen 

23. april Temaaften : ingen tema lige nu Pilehaveskolen 

29. april Standerhejsning Søen 
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VMK kalender 2006 

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 i tidsrummet:    kl. 19.30 – 22.00 
Ulige uger hyggeaftner mandag fra:   kl. 19.30 – 22.00 
(kun i vintermånederne) 
 

Seniorholdet mødes hver onsdag i tidsrummet: kl. 10.00 - 12.00 
I vores klublokale.  
Kontakt: Bendt Roden 
(Kun i vinterhalvåret) 
 

Sejladsen i svømmesalen vil foregå i tidsrummet: kl. 14.00 – 16.00 
Kontaktpersoner Kurt Elleby / Thomas Reichert 
(Kun i vintermånederne) 
 

Sejlads på søen onsdag er i tidsrummet:  kl. 10.00 – ca. 12.00 
Kontaktperson Bendt Roden  
(Kun i sommermånederne) 
 

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

Sejlads på søen onsdag aften er i tidsrummet   kl. 18.00 – ca. 21.00 
Se i kalenderen.  
Kontakt Thomas Reichert   
(med fælles aftensmad) 
(Kun sommermånederne) 
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Klubmesterskab 2006 

 
Klubmesterskab resultat efter 2. del  

den 10. september 2006 
 
 
 1. Daniel Seiferheldt med Flyvefisken   0 Points 
     Anders Erlandsen med Polar Star   0 Points 
     Bendt Roden med US. Coast Guard   0 Points 
     Bendt Roden med Kadet      0 Points 
 
 5. Claus Fassel med Werner Kuntze  -2 Points 
     Ole Knudsen med Bankert    -2 Points 
     Rene Winther med Hanne    -2 Points 
     Bent Immertrev med Bent1   -2 Points 
 
 9. Lars Giese med Neptun    -6 Points 
     Ole Erlandsen med Kirsten    -6 Points 
     Anders Erlandsen med Nordkap   -6 Points 
     Ole Erlandsen med Nordkap   -6 Points 
     Carsten Vittrup med HVM Aries  -6 Points 
 
14. Ole Erlandsen med Polar Star   -8 Points 
 
15. Alex Messerschmidt med Lady   -9 Points 
 
16. Nicolai Pørksen med Laser                -13 Points 
 
17. Kurt Elleby med Ittuk                       - 22 Points 
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Dampfestival 

 
 
Af: Carsten Vittrup Jensen 
 
I dagene 7. – 9. juli var der igen international da mpfestival i 
Vejle, og for første gang var der modeldampskibe me d. 
I juli 2005 blev jeg kontaktet af en repræsentant f or dampfesti-
valen og forespurgt, om jeg ikke havde lyst til at komme til 
Vejle og deltage i festivalen med mine modeldampski be. Det 
kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til. 
På nordkajen, lige over for udstillingshallen hvor Modeldamp-
klubben havde deres mange flotte modeller udstillet , var der 
opstillet et bassin på ca. 10 x 10 m, samt en pavil lon, så jeg 
kunne stå i tørvejr hvis der skulle komme en regnby ge. 
Det blev 3 meget travle dage. Med et besøgstal over  de 3 dage 
på ca. 60.000 var der konstant mange mennesker omkr ing min 
lille udstilling, og jeg måtte besvare et utal af s pørgsmål, og 
publikum var meget utålmodige hvis jeg ikke havde e t skib i 
søen. Min kone og jeg fik næsten ikke tid til at ho lde nogen 
form for pauser, eller til at se resten af festival en, som ellers 
nok er et besøg værd. 
 

(Fortsættes på side 16) 
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Dampfestival 

 
Til alt held kom Søren Jensen fra Fyn og hjalp til om lørdagen, 
og han havde et herlig model med af en dampdreven s ildekva-
se. 
 
Hvis der er nogen af SD´s medlemmer der har et velf ungeren-
de modeldampskib, må I godt kontakte mig med henbli k på 
deltagelse i festivalen 2008. 
 
 
 

 
 
 
 

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsættes på side 17) 
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Sørens sildekvase Rødsker, med en Stuart D20 og en hjemme-
lavet kedel. 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 16) 

(Fortsættes på side 18) 

Dampfestival 
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Travlhed i teltet hvor Søren besvarer spørgsmål. 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 17) 

(Fortsættes på side 19) 

Dampfestival 



19 

 

 

 

 
 
Lidt om Dampfestivalen 
 
Vejle kommune afholder hvert andet år en internatio nal damp-
festival, med alt inden for drampdrevne maskiner. 
I år var der 6 store dampdrevne skibe og 3 små damp chalup-
per med, så der var mulighed for at publikum kunne få sig en 
sejltur på fjorden, og under sejlturen kunne man ko mme ned i 
maskinrummet og se hvordan en rigtig skibsdampmaski ne vir-
ker, en stor oplevelse. 
Ud over skibene er der mange andre spændende dampdr evne 
maskiner med, så som: 

(Fortsat fra side 18) 

(Fortsættes på side 20) 

Dampfestival 
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Dampfestival 

Damporgel, traktorer, biler, store tog og minitog, damptromler. 
o.m.m. 
 
Der vil igen være international dampfestival i Vejl e første 
weekend i juli måned 2008. 
 
 
Læs mere http://dampfestival.dk/   
 
 
 

 
 
 

(Fortsat fra side 19) 

(Fortsættes på side 21) 
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Dampfestival 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Fortsat fra side 20) 
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Så er det slut! 
 
Det er med meget blandedefølelser 
jeg skriver dette sidste indlæg som 
redaktør. 
Jeg har igennem de sidste 13 år 
haft meget glæde af at redigere 
VMK-Bladet. Det har været dejligt 
at kunne udvikle bladet, fra at det 
blev skrevet på skrivemaskine og 
opsat ved hjælp af saks og lim, til 
at det meste i dag foregår via EDB. 

 
Jeg vil gerne takke 
alle de trofaste 
skribenter,som 
igennem tiden har 
sendt så meget 

stof til VMK-Bladet. Jeg har haft 
stor hjælp og glæde af alle disse 
mange indlæg, det har været det, 
som har gjort, at bladet er blevet så 
afvekslende og spændende. 
 
 
Jeg vil også sende en speciel tak til 
min store hjælper Ellen Dørge, 
som trofast 
har hjulpet 
mig og sør-
get for, at 
der ikke 
kom alt for 
meget vrøvl 
ud til jer. 

 
 
Det er med meget stor lettelse og 
glæde, at jeg har erfaret at VMK-
Bladet ikke stopper med min af-
gang som redaktør, men at Alex 
Messerschmidt, som i dag redige-
rer vores webside, har givet tilsagn 
om at ville føre VMK-Bladet vide-
re. Dette, mener jeg, vil give VMK  
mulighed for at bevare et for klub-
ben godt og vigtigt aktiv. Jeg hå-
ber meget, I vil støtte op om Alex 

og sørge for, at han 
modtager masser af 
indlæg til bladet, så 
han får noget at ar-
bejde med. 
 

 
Jeg vil slutte mit sidste indlæg på 
denne side i VMK-Bladet med at 
takke jer for den store støtte, jeg 
igennem tiden har modtaget, og 
håbe I har nydt bladet, lige så me-
get som jeg har nydt at lave det. 
 

 
 
 
 
  

Redaktøren 

FWN 
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