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Formanden 

Beretning  
 
Godt nytår alle sammen, jeg håber på at I er kommet godt ind i det nye år og 
har fået det I har ønsket jer �l jul. 
Gf er overstået og der er nok en del som at undre sig over udfaldet. 
Gf forslog et kon�ngent forhøjelsen på 140kr. De 40 kr. går �l SD som har 

forhøjet sit kon�ngent fra i år. 
 De 100kr som er �l VMK går for det meste �l bladet som skal udkommer 

med 3 blade og i fuld farve. Man har jo også lovet at der kommer flere ind-
læg �l bladet, fordi det jo er vores bladet og ikke bestyrelsens blad. 
Ellers er der ikke meget der har ændret sig. 
Julehygge har jeg hørt er også godt overstået og klubmesterne er blevet 
hædret ved denne lejlighed.  
 
Bella center er foran os og Claus Fassel er i fuld gang med planlægning og 
s.v.. 
Jeg håber på at mange medlemmer hjælper �l og kommer �l uds�llingen. 
Vi er også i fuld gang med planlægningen af kalenderen som al�d kan ses på 

hjemmesiden. 
Kalenderen laves i Google og det er bestyrelsen og webmaster som p.t. har 
mulighed for at ændre i kalenderen. 
Der bliver ikke mere lavet en separat kalender i Excel med mindre en ville 
står for denne. 
Jeg ville ikke bruge min �d på at fører flere kalender, derfor de�e �ltag..... 
 
Byggeholdet er igen kommet godt fra start i år. 
Den 9.januar har vi ha� en auk�on/store by�edag som sikkert var været 

godt besøgt. 
Vi arbejder pt. på flere tema a�nerne men det er meget svært at skaffe fore-

dragsholder. 
Det første KM har vi allerede i februar i svømmehallen, så jeg håber på at 
der er mange som kommer, fordi kommunen holder lidt øje med os da der 
er flere og flere andre sportsudøvere der gerne ville ind, så kom endelig for-
bi ellers kan vi risikerer at vi ikke har denne mulighed mere, det ville være 

(Fortsættes på side 5) 
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meget trist e�er min menig. Vi søger nogle dommer �l KM' erne så �lmel-

ding �l en i bestyrelsen, vi bliver meget glad.. 
 
Til sommer kan vi komme �l NM i Bergen i Norge, her er der ikke nogen be-

grænsning på hvor mange deltager der må være, så tag bare med �l Norge... 

Vi laver ikke en fælles tur men vi kan måske kører e�er hinanden op �l Ber-

gen. 
 
Også i år er der mange arrangementer så der er del at rejse �l hvis man vil. 

Kom og være med. 
 
Vi ses en dag i klubben 
Hav det godt så længe. 
Formand Thomas 
 

(Fortsat fra side 4) 

Set ved standerstrygningen 
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VMK Ordinære Generalforsamling  
Mandag den 28.11.2011 på Korsagergård 

 

Referat af mødet. 

 

Formanden Thomas Reichert bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslog Henrik W. Jensen, som blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten takkede for valget og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere.  

Bestyrelsen foreslog Ole Hecht Olsen som referent. Han modtog valget. Carsten 

Vi�rup Jensen og Jens Nielsen blev foreslået som stemmetællere og de modtog val-

get. 

 

3.  Formandens beretning. 

Bestyrelsen havde ha� 4 møder, og formanden takkede bestyrelsen for dens arbej-

de. 

Uds$llingen i Bella-centret var forløbet meget fint, og klubbens hyggea�ener og 

byggea�ener havde været godt besøgt. Tema-a�enerne havde ikke været så godt 

besøgt og han e�erlyste nye temaer $l næste år. 

Søen havde været godt besøgt, selv om der havde været mange ude at sejle andre 

steder. Ole og Carsten havde fået nøgler $l bommen. Hvis der er behov for yderlige-

re nøgler, kan det måske lade sig gøre ved henvendelse $l formanden, som dog po-

interede, at man normalt ikke må parkere nede ved søen og ikke lave hjulspor i 

græsset. Onsdage formiddage havde været besøgt af omkring 10 ved søen, og sej-

lads med Sea Jet var fly�et $l lørdage. 

Svømmehallen har ikke været brugt så meget og da der er mange andre i kommu-

nen, der gerne vil bruge hallen, kan vi bliver udelukket $l fordel for dem. 

Der har også været helikopterflyvning i hal i Pilehaveskolen.   

Formanden takkede Frode for hans arbejde som redaktør. VMK-bladet manglede 

indlæg fra medlemmerne og de�e var medvirkende $l at det var vanskeligt at fylde 

bladet, så hvis man vil have et blad, må medlemmerne anstrenge sig og levere no-

get. 

Formandens beretning blev modtaget med klap og ros fra medlemmerne. 

 

4. Kassererens reviderede regnskab blev fremlagt $l godkendelse. 

Det omdelte regnskab blev gennemgået og hovedposterne kommenteret af kasse-

(Fortsættes på side 7) 



 7 

 

reren. Der var enkelte spørgsmål $l nogle poster, og e�er besvarelserne blev regn-

skabet godkendt af forsamlingen. 

 

5. Budge�et blev forelagt og gennemgået af kassereren. Budge�et var baseret på 

udsendelse af 3 VMK-blade om året og en s$gning på kr. 40 i kon$ngent $l SD. Tryk-

ning af bladet og udsendelse s$ger kra�igt $l næste år. SD-kon$ngentet kan ikke 

undgås. Ved at undlade blade taber klubben annonceindtægt og medlemskon$n-

gentet vil s$ge, og bestyrelsen var derfor nået $l følgende oplæg: 

SD-s$gning plus trykning og udsendelse af 2 VMK-blade: kon$ngents$gning kr.  90,- 

SD-s$gning plus trykning og udsendelse af 3 VMK-blade: kon$ngents$gning kr. 140,- 

SD-s$gning plus trykning og udsendelse af 4 VMK-blade: kon$ngents$gning kr. 190,- 

De�e medførte megen diskussion; skal vi stoppe bladene helt og udvide hjemmesi-

den i stedet, vi risikerer at nogle melder sig ud hvis der ikke kommer blade, vi risike-

rer at nogle melder sig ud, hvis det bliver for dyrt at være medlem. Kan vi nøjes med 

at sende blade $l de der ikke kan komme på internet: nej for det mindste antal bla-

de $l trykning er 100 stk. og vi er i alt knapt 100. Diskussionen drejede sig også sam-

$dig om bladenes indhold. Den almindelige stemning var vistnok, at 2 blade var for 

lidt, og da man kunne få 3 blade for blot 50 kr. ekstra, som jo er et lille beløb sam-

menholdt med priser på byggesæt, gik man e�er en lille pause $l afstemning, om 

der skulle udsendes 3 blade pr. år.  

Der var 25 medlemmer $l stede, og der blev ikke forlangt skri�lig afstemning. 

24 stemte for, at der skulle udsendes 3 blade om året for en kon$ngen9orhøjelse på 

kr. 140,-  

Medlemskon$ngenterne for de enkelte grupper blev dere�er, som beskrevet i bud-

ge�et: 

VMK Voksne  540,- 

VMK Junior (0-18år) 270,- 

VMK Senior (65+år) 440,- 

VMK Familiemedlem 200,- 

Indmeldingsgebyr  75,- 

 

6. Valg af kasserer. 

Bent Roden ville godt genvælges, og det blev han enstemmigt. 

 

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Claus Fassel og Jens Nielsen ville begge gerne modtage genvalg og det blev de begge 

med klap. 

 

 

(Fortsat fra side 6) 
 

(Fortsættes på side 8) 



8  

 

8. Valg af suppleant og revisor. 

Ole Knudsen og Bent Immertreü ville begge gerne modtage genvalg og det blev de 

begge med klap. 

 

9. Indkomne forslag. 

Det indkomne forslag $l vedtægtsændring blev oplæst af dirigenten, og da der var 

uenighed om ordlyden på ændringen og da der kun var 25 ud af 80 medlemmer $l 

stede, blev behandlingen udsat $l den e�erfølgende ekstraordinære generalfor-

samling. 

 

10. Eventuelt. 

Formanden fortalte om uds$llingen i Bella-centret, som klubben har deltaget i 11 år 

med omkring 60 uds$llede bådmodeller. Han opfordrede medlemmer $l at $lmelde 

deres både ved at opgive bådenes længde, højde og bredde, samt ejerens navn og 

telefonnummer. Nærmere besked vil komme på hjemmesiden. 

Generalforsamlingen slu�ede kl. 21.30, og man gik over $l det næste møde. 

 

______________________________________ 

 

VMK Ekstraordinære Generalforsamling 
Mandag den 28.11.2011 på Korsagergård 

Referat af mødet. 
1. Samme Dirigent, samme referent 
2. Vedtagelse af forslag. 
Som forventet, blev det forelagte forslag �l vedtægtsændring nedstemt en-

stemmigt da formuleringen ikke var entydig og ikke ville resultere i en klar 
skelnen mellem medlemmernes s�lling og re:gheder.  
3. Eventuelt. 
Det blev diskuteret, hvem der skulle sidde i det udvalg, som skulle forfa�e 

teksten �l vedtægtsændringen. Der vil blive indkaldt �l ny ekstraordinær 

generalforsamling �l næste år. 

(Fortsat fra side 7) 
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Sælges 
 

Motorbåd,  

"White Star"  

fra Billing boats, 

 længde 50 cm,  
med modtager, fartregulator, servo samt ;ernstyringssender "ACOMS" 2 

kanal,40 MHz men uden ba�erier  
skal a@entes evt. i klubben  

 
kr. 600,- 
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Mine oplevelser som skibsmodelbygger.  

Skib nr. 5 
 
I de sidste to år har jeg ikke været ak�v som skibsbygger; der har været så 

meget andet at tage sig af. Siden jeg i VMK-bladet i 2009 skrev om bygningen 
af slæbebåden ”Glasgow” er der dog blevet bygget et par både. 
 
I e�eråret 2008 beslu�ede jeg mig �l at bygge en slæbebåd, og jeg s�lede 

mod en båd, hvor delene passede sammen. Jeg ønskede mig et projekt, hvor 
der var mulighed for at bruge lang �d på mange detaljer og en båd, der så 

pæn ud, når den var færdig.  
 
Jeg havde ha� nogle mindre problemer med slæbebåden ”Glasgow”, som 

var et Graupner byggesæt. Det bestod af en blanding af trædele og plastdele 
som ikke passede ordentlig sammen. 
 
Jeg endte med at vælge et Robbe byggesæt �l slæbebåden ”Odin”, som var 

helt i plast. Det viste sig at alle dele passede fint sammen, og den var ret let 
at bygge ud fra en udmærket byggevejledning. Jeg blev forbavset over at el-
motoren alene vejede ca. 900 gram. Det var den tungeste el-motor, jeg hav-
de været ude for. 
 
Båden var meget ”lækker” at bygge og der var endda et par �ng jeg ikke byg-

gede ind i modellen. For eksempel kunne man slippe bugsertovet i bådens 
krog og man kunne skyde en line ud �l et nødstedt skib. Jeg har ikke afskre-

vet senere at kunne indbygge disse �ng, lige som den automa�ske kontakt 

mellem slæbning og lanterneføring ikke er udført. 
 
Bådens dæk var regnet som et gråt ståldæk, men da dækket er meget stort 
valgte jeg at udføre det som et trædæk. Det blev udført af 5 mm brede lister 
med 0,8 mm sort fuge. Dørene i overbygningen var tænkt som plader der 
blev limet på, men som ved mine andre skibe vil jeg gerne kunne åbne døre-
ne, og derfor er der også her lavet små hængsler af tynd kobbertråd, og dø-
rene holdes lukket med en lille stump elas�k limet på indersiden.   
 

(Fortsættes på side 11) 
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Billederne viser selve 
båden, et nærbillede 
af masten med vand-
kanonen, tårnet set 
nede fra og skrue/
roropbygning.  
 
 
 

 
 
 
 
Ole Hecht Olsen. 

(Fortsat fra side 10) 

Jeg er meget inte-
resseret i at sælge 
båden og henviser 
�l hjemmesiden. 
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2012 

Februar      

onsdag, 1. februar    lørdag, 25. februar  

onsdagsmøde  10:00   Skolen lukket vinterferie  

Byggea�en  17:30   Bella center 2012  

lørdag, 4. februar    søndag, 26. februar  

Svømmehallen KM1 14:00   Skolen lukket vinterferie  

mandag, 6. februar    Bella center 2012 » 18:00 

Temaa�en  19:30   mandag, 27. februar  

onsdag, 8. februar    Hygge/Byggea�en  19:30 

onsdagsmøde  10:00   onsdag, 29. februar  

Byggea�en  17:30   onsdagsmøde  10:00 

mandag, 13. februar    Byggea�en  17:30 

Hygge/Byggea�en  19:30       

onsdag, 15. februar    Marts  

onsdagsmøde  10:00   torsdag, 1. marts  

Byggea�en  17:30   Bella Center 2012 10:00 

lørdag, 18. februar    fredag, 2. marts  

Skolen lukket vinterferie    Bella Center 2012  

søndag, 19. februar    lørdag, 3. marts  

Skolen lukket vinterferie    Bella Center 2012  

mandag, 20. februar    Svømmehallen aflyst  

Skolen lukket vinterferie    søndag, 4. marts  

tirsdag, 21. februar    Bella Center 2012 » 18:00 

Skolen lukket vinterferie    mandag, 5. marts  

onsdag, 22. februar    Temaa�en  19:30 

Skolen lukket vinterferie    tirsdag, 6. marts  

torsdag, 23. februar    Bestyrelsesmøde hos Claus  

Skolen lukket vinterferie    onsdag, 7. marts  

fredag, 24. februar    onsdagsmøde  10:00 

Skolen lukket vinterferie    Byggea�en  17:30 

Bella center 2012 10:00     
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2012 

mandag, 12. marts    fredag, 6. april  

Hygge/Byggea�en  19:30   Skolen lukket påskeferie  

onsdag, 14. marts    lørdag, 7. april  
onsdagsmøde  10:00   Skolen lukket påskeferie  

Byggea�en  17:30   søndag, 8. april  

mandag, 19. marts    Skolen lukket påskeferie  

Kluba�en  19:30   mandag, 9. april  

onsdag, 21. marts    Skolen lukket påskeferie  

onsdagsmøde  10:00   onsdag, 11. april  

Byggea�en  17:30   onsdagsmøde  10:00 

mandag, 26. marts    Byggea�en  17:30 

Hygge/Byggea�en  19:30   lørdag, 14. april  

onsdag, 28. marts    Svømmehallen  14:00 

onsdagsmøde  10:00   mandag, 16. april  

Byggea�en  17:30   Kluba�en  19:30 

fredag, 30. marts    onsdag, 18. april  

Helikoptera�en  18:18   onsdagsmøde  10:00 

lørdag, 31. marts    Byggea�en  17:30 

      lørdag, 21. april  

April    Kursus i Assens 08:00 

søndag, 1. april    mandag, 23. april  

Skolen lukket påskeferie    Hygge/Byggea�en  19:30 

mandag, 2. april    onsdag, 25. april  

Skolen lukket påskeferie    onsdagsmøde  10:00 

tirsdag, 3. april    Byggea�en  17:30 

Skolen lukket påskeferie    fredag, 27. april  

onsdag, 4. april    Helikoptera�en  18:18 

Skolen lukket påskeferie    søndag, 29. april  

torsdag, 5. april    Standerhejsning  10:00  

Skolen lukket påskeferie      
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Besøg hos Bjørn Chris�ansen 
 
Bjørn er født i København d. 
29/7 1944 og bor nu i Holte. 
Bjørns CV fortæller om en 
mand der har levet en ret om-
tumlet �lværelse. Han har boet 

i Randers, Århus, København 
og Vallensbæk. Af uddannelse 
kan nævnes Sorø Akademi, 
Studenterkursus, Polyteknisk 
læreanstalt og han blev senere 
udlært som vekselerer. Bjørn 
fortæller om alle de tegn og 
fagter som man som vekselerer skal kunne. At klø sig i håret med venstre 
hånd betyder måske køb og med højre betyder måske sælg. Bjørns militære 
karriere slu�ede som løjtnant i ar�lleriet på Sjælsmark kaserne. I det civile liv 

har han prøvet en masse. Startede som produktchef i pladeselskab, senere 
salgschef i Coca Cola, salgschef i Wella hårkosme�k, hvor han senere ud-

nævntes �l direktør, landechef i House of Prince med ansvar for Europa, Asi-

en og Nordafrika, og herfra gik han i 2008 på pension. 
Bjørn blev først medlem i VMK i januar 2011, selvom han har boet i Vallens-
bæk fra 1970 – 1995, men hans modelbyggeri går langt �lbage. Han startede 

mens skolegangen var på Sorø Akademi med at bygge i modellervoks. Og der 
blev bygget stort, op �l 110 cm. 

 
I dag ser det helt anderledes ud. 
Vær�et består af et lille værelse 

på 6 kvm., hvor der ikke er plads �l 

en masse maskineri. Han har dog 
fået plads �l en lille bordrundsav, 

og en masse håndværktøj. Bjørn 
fortæller at han al�d har interesse-

ret sig for krigsskibe, og specielt 
for de japanske årgange fra 1939 
�l 1941. Det vidner de hylder, der 

(Fortsættes på side 15) 
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er sat op i det lille væ-
relse, godt nok også 
om. Der er 11 færdige 
modeller og 3 i gang. 
Bjørn gør det, at han 
bygger skrogene om 
sommeren, hvor slib-
ningen foregår uden-
dørs, og alle detaljerne 
bliver så lavet om vin-
teren, og når vi taler 
om detaljer så skal 
DETALJER skrives med 
stort. F.eks. en lu�-

værnskanon består af 
ca. 30 dele (som laves af træ i hånden). En 5” kanonløb laves af messingrør 
der omvikles med avispapir �l røret har den helt rig�ge tykkelse. Selv farver-

ne skal være nøjag�ge, og Bjørn har en leverandør i England der kan levere 

de rig�ge.  Hvad han ikke har af bøger og anden lekture om japanske krigsski-

be er ikke værd at skrive om, specielt ”Biblen” som han kalder bogen 
”Japanese Cruisers”, der beskriver alt om disse skibe. Deres byggeår, størrel-
se, masser af detaljer, hvilket vær� skibet blev bygget på, og det fortæller 

sam�dig hvilke farver 

skibet har, kort sagt 
skibenes hele histo-
rie. Hvert skibs histo-
rie bliver undersøgt 
meget nøje, så der 
ikke kommer overra-
skelser inden arbej-
det begynder.  Først 
er der tegninger der 
købes i Japan eller 
Polen. Tegningerne er 
i 1:200 som han så 
omregner �l 1:125. 

(Fortsat fra side 14) 

(Fortsættes på side 16) 
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Alle modeller er i skala 1:125. Model-
lerne bygges i Balsatræ. Han har en 
drøm om at bygge ”Yamato”, som I 
kan se et billede af, men det er nok 
lidt ude i frem�den. Den har rig�g 

mange kanoner 
 
Vi fik også indsigt i hvor meget Bjørn 
undersøger om lige den model han 
gerne vil bygge. Vi har da også set 
hvor omhyggelig han er med alt; se 

blot den model af en Titanic redningsbåd han har bygget og som gav ham 
”Svendebrev” med højeste karakter.          
Tak for en hyggelig e�ermiddag med kaffe og kage og en masse rig�g god 

modelsnak. Vi opfordrede Bjørn �l at melde sig �l den modelbyggerkonkur-

rence der er udskrevet af Orlogsmuseets modelbyggerlaug. Hans modeller 
fortjener at blive bedømt af professionelle. 
 
Knold og Tot  

(Fortsat fra side 15) 

Set ved standerstrygningen 
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*** PRESSEMEDDELELSE *** 
Modelbyggerkonkurrencen MODELSKIB 2012 

 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug a>older fra den 28. september $l 

den 28. oktober 2012 konkurrence i modelbygning på Statens For-

svarshistoriske Museum i København. 
 

Formål og regler 

Konkurrencen skal virke som opmuntring og incitament for modelbyg-

gere på alle niveauer og som inspira$on for kommende udøvere og er 

åben for alle. Den omfa�er såvel krigsskibe som andre fartøjer og an-

det $lbehør med mari$m $lknytning.  
 

Der konkurreres i henhold $l modificerede interna$onale regler i for-

skellige klasser lige fra modeller af $dligere $ders sejlskibe $l moder-

ne fartøjer. Både skibsmodeller, figurer, scenerier, halvmodeller og 

flaskeskibe og meget andet kan deltage, og de kan være bygget i træ, 

metal, plas$c, pap og papir og andre anvendelige materialer. Model-

lerne vil blive bedømt af dommere udpeget af Modelbyggerlauget. 
 

Særuds�lling 

Modellerne indgår e�er konkurrencen i museets $dsbegrænsede sær-

uds$lling, som desuden vil omfa�e modeller og effekter udlånt af pri-

vatpersoner. Er man interesseret i at få uds$llet en model eller en 

anden effekt, som man ikke ønsker i konkurrence, eller som $dligere 

har deltaget i en af laugets konkurrencer, vil Modelbyggerlauget være 

meget glade for en henvendelse.  
 

Tilmelding 

Kontakt formanden for Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, Poul Henrik 

Westh, på e-mail: formand.ombl@gmail.com eller tlf. 20 16 76 92 for 

konkurrenceregler og $lmelding $l konkurrence så vel som $l særud-

s$lling. 
 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug er en forening, der arbejder med bygning af historiske 

skibsmodeller i museumskvalitet. Foreningen har i over tyve år siden etableringen arbej-

det tæt sammen med Statens Forsvarshistoriske Museum (�dligere Orlogsmuseet), og 

medlemmerne har frems�llet en lang række uds�llingsmodeller m.v. i interna�onal 

kvalitet. Foreningen virker desuden for udbredelse af viden om skibsmodelbyggeri og 

historisk research og for bevarelse af det gamle, tradi�onsrige håndværk. 

 

Kontakt: Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, formand Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 

DK-2700 Brønshøj, Tlf.: +45 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com.  

Hjemmeside: www.modelbyggerlaug.dk.  
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Både i Bella 2012 

 
Der er godt nok lang �d �l, men som sædvanlig er vi på forkant, så reserver 

allerede nu dagene 
 

24., 25. og 26. februar 2012 

og 1., 2., 3. og 4. marts 2012 

 
�l båduds�lling i Bella Center. 

 
Vi er inviteret, men endnu ved vi ikke hvor meget plads vi får og heller ikke 

om vi får et bassin, så vi kan sejle med vore klubskibe for børnene.  
Men mon ikke, det er jo populært. 

 
Vi håber også på at få nogle modeller som vi kan bygge på under hele  

uds�llingen. 
 

Vi skal bruge alle typer skibe, så når du �lmelder dig skal vi af hensyn �l 

pladsen have længde og bredde af modellerne. Vi skal også bruge typen, 
navnet og eventuelt også hvilken skala modellerne er bygget i. 

 
Du skal �lmelde dig �l Claus Fassel der igen står for arrangementet. 
Du kan �lmelde dig på telefon 30 20 68 61 eller ved et af klubbens  

arrangementer. 
___________________________________________ 

Opdatering 
 

Bella Centret så er vi så langt fremme at vi har fået at hvide hvor vi skal væ-
re. Det bliver det samme sted som sidste år men noget mindre, vi for det 

samme bassin som sidst. så vi kan udfolde os sammen med børnene 
 

Men vi vil jo så gerne have nogle skibe �l denne uds�lling som kan glæde 

publikum og jer selv, så er det noget for dig så �lmeld dig på min mail adres-

se claus3@a.cirque.tv eller ring �l mig på telefon 3020 6861. Men ellers kan 

du finde det på vores hjemme side, jeg høre gerne fra dig.  
Hilsen Claus 
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En Onsdag a�en ved søen. 
 

Da jeg for ca. ½ år siden skulle ned �l Vallensbæk Nordhavn med mit barne-

barn og afprøve hans nyerhvervede speedbåd, skete der det at den e�er 

nogle få minu�ers sejlads ikke ville mere og blev liggende ude på søen.  På 

bænken ovenfor havnebassinet sad der en mand ( Claus Fassel ) der nu uop-
fordret begyndte at tage sine waders på, �lsyneladende for at hente vores 

båd ind, men det blev dog ikke aktuelt, da den pga. strømmen blev drevet 
s�lle og roligt ind mod os. 
Jeg kom i snak med omtalte person, og fik en lang og hyggelig sludder  om 
både, ba�erier og om hvornår der ellers var nogen �l stede dernede. 
Det gav lidt stof �l e�ertanke, at man sådan bare lige kunne komme og hyg-

ge sig ved søen med nogen der vidste noget  om det. 
Næste Onsdag  gik vi så derned igen, og blev mødt af flere med et dejligt 
varmt: Velkommen igen. 
Barnebarnet havde dog ikke sin speedbåd med denne gang, men Ole Knud-
sen s�llede en båd �l rådighed for ham, og stolt var knægten. 
Så var min interesse vakt, indmeldelse i Vallensbæk Modelskibsklub og fluks 
ind �l Folehaven og anskaffe et byggesæt ( BANCKERT ) , men, men , men, 

sådan noget tager jo �d, og det er jo ikke bare et byggesæt, der skal da også 

f.eks. bruges lidt bly for at få den �l at ligge pænt i vandet, og det gravede 

Ole og Claus frem af containeren som det mest naturlige. Først d. 16 Okto-
ber blev den navngivet, selvfølgelig af barnebarnet, det var jo hans skyld det 
hele, og søsat  i overværelse af hele familien, med kransekage og Champag-
ne, så der var ikke et øje tørt. 

 
Det er nu blevet �l mange �mer sammen med skønne mennesker både om 

Mandagen , Onsdagen samt Lørdagen i svømmehallen og det næste skib er 
snart færdigt ( U.S. Coast Guard  ) og flere byggesæt er allerede anskaffet. 
 

Mogens Krohn  
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En stolt modelbygger. Modellen vurderes nøje af kyndige øjne,. 
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SVØMMEHALLEN 
Vi har nu startede en ny sæson op med klubmesterskab første afdeling er blevet 

a>oldt i svømmehallen resultatet kommer på hjemmesiden og muligvis også i bla-

det?  

Jeg synes der var lavet en god og nem bane så alle har en god mulighed for at få et 

godt resultat at starte med når vi skal sejle i vores sø hvor der normalt bliver s$llet 

noget større krav $l os? 

Det skal også siges at i svømmehallen bliver der sejlet med klubskibe der har sin ejen 

måde at sejle på og de nye rat anlæg driller en del, det kan man se da de fleste kæm-

per meget for at få skibet $l at sejle den vej man ønsker. 

Jeg har beslu�et at bane $l den sidste afdeling i svømmehallen blive med en regel om 

at der kun må sejles fremad og der må ikke bakkes på noget $dspunkt ude på banen, 

det er de samme sejlregler som i naviga, da det er meget svært at sejle baglæns med 

klubbåde og rat anlæg og vi skal jo alle have en god oplevelse at slu�e 2012 af med. 

Jeg håber der møder nogle flere medlemmer op og deltager, der er plads $l mange 

flere, det er jo kun for sjovt og det gør ikke spor ondt. 

Bent Immertreu      

 

KLUBMESTERSKAB 2012 

FØRSTE AFDELING 

OFFICER  

1 
sej-
lads 

2 
sej-
lads 

3 
sej-
lads  TOTAL  POINTS 

JØRGEN ILSØE MØLLER  0 1+ 1+  2+  30 

BENDT RODEN    -3 1+ 1+  2+  30 

THOMAS REICHERT  -2 0 1+  1+  26 

            

SØULKE         

OLE KNUDSEN    1- 1+ 0  1+  30 

MOGENS KROHN    7- 1- 1+  0  28 

CLAUS FASSEL    2- 0 3-  2-  26 

KURT ELLEBY    5- 2- 1-  3-  24 

JØRGEN FREDRIKSEN  7- 1- 2-  3-  24 

JOHNNY HANSEN    2- 3- 2-  4-  20 

CARSTEN VITRUP    2- 2- 2-  4-  20 

BENT IMMERTREU    2- 7- 2-  4-  20 
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Redaktøren 
 

Vi er nu nået godt ind i 2012 og klubbens medlemmer har på generalforsam-
lingen beslu�et at VMK bladet skal fortsæ�e, hvilke jeg mener er en god 

beslutning. 
 

Bestyrelsen har spurgt om jeg ville påtage mig at køre bladet videre i 2012 
hvilke jeg at sagt ja �l. 
 

VMK bladet er intet værd uden jeres bidrag, husk det er jer der former klub-
ben og dets blad. 
 

Jeg glæder mig rig�gt meget over de mange flo�e indlæg der er kommet �l 

VMK bladet denne gang—tusinde tak!! 
 

Desværre har der ikke været plads �l alle indlæggene men fortvivl ikke de 

kommer med næste gang 
 

Frode  

Set ved standerstrygningen 
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Som al�d  
masser af stemning  

når 
VMK 

holder 
standerstrygning 


