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Ja – det var nu ikke lige det, man selv havde regnet med – det der 
med at skrive på en af de første sider, hvor formanden normalt skri-
ver, men da der ikke blev fundet en ny formand ved generalforsamlin-
gen, blev der valgt en kontakt person, og det blev så mig. 
Jeg hedder Claus Fassel, og jeg blev indmeldt i klubben d. 30.maj 1993 
som medlem nr. 109. Jeg bor i Taastrup og vil I i kontakt med mig, kan 
I finde telefon og mail på side 2 under bestyrelsen. 
Vi har også fået ny redaktør af vort blad, og det blev Mogens Krohn, 
der kom �l klubben i  september 2011. Mogens bor i Vallensbæk ikke 

langt fra søen. Jeg ved, at Mogens vil gøre et stort arbejde for at få 
bladet �l at køre videre, men kære medlemmer, der bliver ingen bla-

de uden jeres ar�kler og historier, �ps og fiduser, så skriv endelig �l 

Mogens. 
Der er også store �ng i vente i 2013, nemlig klubbens 30 års fødsels-

dag. Bestyrelsen har endnu ikke taget beslutning om, hvad der skal 
ske, men nu er vi i gang med 2013 og glæder os �l at se, hvad det nye 

år bringer. Kig ind på vor kalender og se, hvad du kunne ønske dig at 
opleve sammen med os andre. 
                                                       
                                                        Hilsen 
                                                   Claus Fassel 
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Standerstrygning 2012 
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                                       Slutresultatet for KM skala 2012

 

Nogle af de glade vindere i klubmesterskabet 
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Kurt Elleby bliver udnævnt til æresmedlem 

Thomas fratræder som formand 
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Hej 
Sidste år kom Kenneth med en  V4 dampmaskine, han har købt I Eng-
land, den så meget fin ud, dog  har jeg hele �den sagt, jeg vil ikke ha-

ve DAMP, men der blev tændt en lille flamme, og den tog Bernhardt 
sig af og lod mig sejle hans DAMPBÅD, og tog en med de næste gan-
ge jeg kunne sejle med, det var lige mig, så nu er der fuld flamme på, 
og jeg må have en DAMPBÅD. 
Har nu indkøbt et skrog  i Norge, et dampanlæg  i England og mange 

andre stumper fra hele verden og fået det leveret, så nu skal det bare 

samles, det lyder nemt ik’?  

Der er meget arbejde, håber den kan komme i vandet �l Stander- 
hejsningen? 

Bent Immertreu 
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VMK Ordinære Generalforsamling  
Mandag den 10.12.2012 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 Mogens Krohn som referent. Han modtog valget. Carsten Vittrup Jensen 
og Bent Immertreü blev foreslået som stemmetællere, og de modtog valget. 
  
3.  Formandens beretning. 
Bestyrelsen havde haft 4 møder, og formanden takkede bestyrelsen for dens arbejde. Klub-
ben har deltaget i følgende arrangementer:  
Bella Center, Årsmøde i SD ( Esbjerg ), Dommerkursus, Helikopterflyvning, Svømmehallen, 
Dragør Fortet, Helsingør Tekniske Museum, Roskilde sejlads, Kronborg, Egeskov, Malmø, NM 
i Norge, DM i Vejle, hvor vi fik 17 ud af 21 medaljer, Dampstævne, så kom ikke og sig, at vi er 
usynlige. Jeg vil samtidig takke Bent Immertreü for banerne i svømmehallen, samt Claus og 
hans hjælpere for udstillingen i Bella Centret. 
Vores hyggedage og aftener om onsdagen er også flittigt besøgt, hvorimod der gerne må 
dukke nogle flere op om mandagen på skolen, men det kan jo skyldes, at der ikke har været 
så mange Tema-aftener. Julehyggen sidste år var også en STOR succes. Sea-Jet race blev ikke 
den store udfordring i år, men vil blive taget op i 2013. 
Bestyrelsen har også besluttet, at KM  fremtidig bliver UDEN handicap points. 

Det er dejligt at se, at så mange  vil deltage i spisningen forud for Generalforsamlingen i år. 
Frode skal ligeledes have en MEGET STOR tak for det kæmpe arbejde, han har udført med 
Klubbladet i de forløbne år, og heldigvis har som tidligere nævnt Mogens Krohn indvilget i at 
prøve kræfter med redaktørjobbet. 
Vi skal så også have valgt en ny FORMAND for VMK, da jeg på grund af VM i 2015 ikke har 
mulighed for at passe begge job, det bliver en rigtig travl tid for mig, da VM er et KÆMPE 
arrangement. 
I har sikkert set de Grønne flag ved søen, og det er afmærkning af den nye 7 meter høje vold, 
der skal skærme for støjen fra den nye Ringsted Togbane, men mere om det senere, da vi 
ikke har de eksakte datoer for påbegyndelsen. 
Til slut vi jeg gerne sige tak for min tid som Formand for VMK og for, at I har kunne holde mig 
ud. 
  
4+5. Kassererens reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse. 
Det omdelte regnskab blev gennemgået, og hovedposterne kommenteret af kassereren. Der 
var enkelte spørgsmål til nogle poster, og efter besvarelserne, der bl.a. omhandlede et UÆN-
DRET kontingent, blev regnskabet godkendt af forsamlingen. 
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6. Valg af Formand. 
Thomas modtog iKKE genvalg, og efter en tid blev Claus Fassel overtalt til at stille op som 
KONTAKTPERSON for klubben, derfor er vi reelt uden egentlig formand, men har samtidig en 
kontaktperson der p.g.a. sit mangeårige virke i klubben kender til alt vedr. VMK. 
Der blev så en bestyrelsespost ledig,  bestyrelsen foreslog Mogens Krohn som nyt bestyrel-
sesmedlem, og han blev valgt ind.  
  
7.Valg af 1  bestyrelsesmedlem. 
Kurt Elleby ville gerne modtage genvalg, og blev valgt ind. 
  
  
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. 
Der er IKKE indkommet noget forslag til Generalforsamlingen. 
  
10. Eventuelt. 
 Bent Immertreü spurgte ang. VM 2015. TR svarede, at forberedelserne er i gang og der skal 

findes folk der vil hjælpe, men mere vil komme frem ved generalforsamlingen 19-1-2013 i 

Kolding. Dato for VM 2015 endnu ikke fastlagt. 

Der er budgetteret med en ny container der, hvis tilladelse gives fra kommunen, gerne skulle 

integreres i den nye vold. 

TR takkede Carsten for hjemmesiden, og Carsten lovede at få rettet nogle data på denne. 

MK henledte opmærksomheden på at der pr. 8.12 er blevet lagt ” GAMLE ” VMK blade på 

hjemmesiden under medier. 

VM 2013 i Kaliningrad bliver der undersøgt, om der kan blive bustransport for interesserede 

medlemmer. 

Til sidst takkede Claus Fassel for en god generalforsamling og for god ro og orden. 

  

Referent Mogens Krohn 
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 2013 
Man. 4. Febr. 

19:30 – 22:00 
 

Temaa�en - i vores klublokale 

Ons.  6. Febr. 
10:00 – 12:00 

 
Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47   Byggeholdet - i vores klublokale  

Man. 11. Febr. 

19:30 – 22:00 

 
Hyggea�en - i vores klublokale   

Ons. 13. Febr. 
10:00 – 12:00 

 
Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 

 17:17 – 21:47 
 

Byggeholdet - i vores klublokale  

Man. 25. Febr. 
19:30 – 22:00 

 
Temaa�en - i vores klublokale 

Ons.  27. Febr. 10:00 – 12:00   Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
  

17:17 – 21:47 
  Byggeholdet - i vores klublokale  

Fre. 1. Marts 
18.18 

 
Helikopterflyvning—Tumlingesalen—Pilehaveskolen 

  

Lør. 2. Marts 
14:00—16:00 

 
Svømmehallen—Egholmskolen 

    
Man. 4. Marts 

19:30—22:00 
 

     
Ons. 6. Marts 10:00 – 12:00   Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
 

17:17 – 21:47 
 

Byggeholdet - i vores klublokale  

Man. 11. Marts 
 19:30 -22:00 

  
     
 Ons. 13. Marts 

   

 

Lør. 16 Marts 
06:00 - 18:00 

  
Man. 18. Marts 

19:30 - 22:00  
Ons. 20. Marts 10:00 – 12:00  Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
 

17:17 – 21:47 
  

  Hyggea�en—i vores klublokale 

Kluba�en  - i vores klublokale 

 Onsdag formiddags holdet—i vores klublokale 10:00 - 12:00 

Byggeholdet—i vores klublokale  17:17 - 21:47 

Dommerkursus i Assens 

 Hyggea�en—i vores klublokale 

 Byggeholdet -i vores klublokale 
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 2013 

 Lør. 23 Marts—      
�l og med Man. 

1 April   
 

Ons. 3 April 10:00 – 12:00    Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
 

17:17 – 21:47 
  

Lør. 6. April 
18:18 

 
Man. 8. April 

19:30 – 22:00 

 
 Hyggea�en - i  vores klublokale   

Ons. 10. April 10:00 – 12:00   Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
 

17:17 – 21:47 
  Byggeholdet - i vores klublokale  

  

  

 

Intermodelbau i Dortmund 

Man. 15 April 
 

 

Ons. 17 April 10:00 – 12:00   Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
 

17:17 – 21:47 
  Byggeholdet - i vores klublokale  

Fre. 19 April 
18:18 

  
Man. 22. April 

19:30 – 22:00 

 
Temaa�en - i vores klublokale 

Ons. 24. April 10:00 – 12:00   Onsdag formiddags holdet - i vores klublokale 
 

17:17 – 21:47 
  

man. 29. April 
19:30 – 22:00 

 
Hyggea�en - vi gør rent i klubben, da vi starter udendørs. 

Fre. 26. April 
 

 

 Pilehaveskolen lukket p.g.a. Påskeferie 

Byggeholdet - i vores klublokale  

  Helikopterflyvning—Tumlingesalen– Pilehaveskolen 

Tor. 11 April     

�l og med 

Søn. 14 April 

Hyggea�en  - i vores klublokale 

Helikopterflyvning - Tumlingesalen - Pilehaveskolen 

Byggeholdet - i vores klublokale  

Skolen lukket - Store Bededag 
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Dampchaluppen Svanen 
Carsten Vittrup Jensen 
Svanen er den sidste nybygning i min lille flåde af dampdrevne model-
skibe. Det første skib var Sct. Knud, så kom Christina, og i 2011 var 
Freja færdigbygget, alle bygget helt fra grunden. Svanen er mit første 
klinkbyggede skib, flere har opfordret mig til at prøve kræfter med 
denne skrogform, men jeg var godt klar over, at det ikke var så let, så 
derfor er der gået mange år, inden jeg gav mig i kast med et sådan pro-
jekt. Bernhard skaffede mig nogle tegninger til en chalup ved navn Ri-
ver Queen, og så var det jo bare at gå i gang. Det var bestemt ikke let, 
men efter at havde bygget modelskib i 40 år var det ikke så vanskeligt 
som jeg havde frygtet, og jeg syntes selv, at det er blevet et flot skib. 
Dampmaskine og kedel er fra Cheddar, for nogle år siden købte jeg 
dette anlæg på nettet.  

Dampmaskinen er en Ge-
meni, en meget stærk og 
hurtiggående maskine, det 
er den samme som ligger i 
Christina, men da Svanen 
kun vejer det halve skulle 
der være masser af kraft i 
overskud 
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Der er elektronisk regulering af 
damptrykket, og vandpåfyldningen 
sker via en elektrisk fødepumpe. 

Skibet er i det store og hele færdigbygget. Jeg mangler nu kun 
at få kedel, dampmaskine og alt det elektriske installeret, før 
det kan prøvesejles 
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Interview med Kurt Elleby. 
 
 
Så blev det Kurt Elleby’s tur. 
Kurt er født på Vesterbro i 1939 i Istedgade, hvor han boede sammen 
med sine forældre indtil 1976. Faderen døde 1972, og han og mode-
ren flyttede til Tårnby Torv, hvor Kurt så efter moderens død overtog 
lejligheden, og han har boet der lige siden. 
Kurt har som sådan ingen uddannelse, men har dog prøvet en hel del. 
Kurt startede på en pakkassefabrik på Vesterbro, og kom senere til 
Cirkus Schumann i Cirkusbygningen, som piccolo i 1956 – 57. Des-
værre kunne han ikke blive fast  
ansat, men kom så til  
Borgernes Hus, der ligger i  
Rosenborggade,, hvor han blev 
 ansat som medhjælper. I maj  
1957 var han ansat som piccolo  
på badehotellet på Fanø, blev  
indkaldt som soldat i Flyvevåb- 
net i 58 -59, og efter udstået  
militærtjeneste, kom han tilbage 
 til Borgernes Hus i 1959 – 60. Så var det ligesom tid til noget nyt, så 
han slog sig sammen med faderen om en frugtbod, som havde fast 
stadeplads ved Nørreport. Det gik godt indtil Faderens død i 1972, 
men Kurt var ikke i stand til at køre den videre. Kurt søgte at komme 
ind hos Postvæsenet, og i oktober 1973 lykkedes det. Han blev ansat i 
Sækkedepotet indtil 1974, hvor han fik job i Frimærketrykkeriet. Kurt 
blev her ansat som tjenestemand med titel af telegrafarbejder. Han må 
have gjort det godt, for han blev her indtil pensionen i 2002.  
Interessen for modelskibe fik han sammen med en god gammel barn-
domsven, nemlig Preben Albrechtsen, som desværre døde i 2004. De 
to byggede sammen først i 70’erne det første skib, og senere prøvede 
Preben kræfter med Nordkap, og Kurt gik om bord i Glasgow med 
damp. Kurt fortæller, at overbygningen brændte et par gange, og dette 
projekt blev senere opgivet. Smit Rotterdam kom også på bedding, 
men er senere blevet skrottet. 
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Kurt fortæller at ca. ½ delen af de modeller han har, er arv fra Preben, 
og resten er modeller, der er købt færdige. 
 
I 1995 blev han og Preben meldt ind i Tårnby klubben og her blev de 
indtil 1998, hvor de begge sammen med nogle få flere, tog initiativ til 
at blive meldt ind i VMK. Og det var da vist nok en rigtig beslutning. 
 
Kurt har over en årrække været medlem af bestyrelsen, hvor han har 
udført et stort arbejde for klubben. Han er meget 
pligtopfyldende overfor bestyrelsen, han har styret 
svømmehallen, siden han kom ind i bestyrelsen, 
han står for indkøb, når vi starter Bella Center op. 
Kurt stiller altid op ved arrangementer i VMK og 
næsten altid i SD.  Så i det hele taget er Kurt uund-
værlig for klubben. Som en påskønnelse for hans 
store arbejde blev han udnævnt til Æresmedlem 
ved julearrangementet i 2012. Tillykke med det 
Kurt.  
 
Knold og Tot 
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  SD Årsmøde i Esbjerg. 

                      Foran Esbjerg Fiskerimuseum— det er Hvalen til højre 

  

D. 20 Oktober var vi fra VMK 8 medlemmer af sted til SD’s årsmøde i Esbjerg. 
Vi startede fra Vallensbæk kl. 06.00 og mødte op på Fiskerimuseet i Esbjerg til en 
dejlig rundvisning, som Esbjergklubben havde tilrettelagt. Efter en guidet tur på mu-
seet kørte vi til selve årsmødet i Esbjerg-klubbens lokaler, hvor der blev diskuteret 
kraftigt, især ang. VM og ikke mindst byggebedømmelser. Efter en rar dag i Esbjerg 
kørte vi atter mod Vallensbæk og sender en stor tak til Esbjerg Klubben for et godt 
arrangement. 
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KRONBORGS	MAGASINER 
Den 10/01/2013 var der lavet en tur til Kronborgs magasiner  sammen med folk fra   
www.Skalamodelskibe.dk . Vi var 10 total og 4 fra VMK der var mødt op. Vi fik en 
kort briefing. Det er nogle flinke folk, der er ansat på KRONBORG, og så kunne vi 
gå frit rundt og se det hele og tage lige så mange fotos man ville. Der er mange skibe 
der ikke har været vist før, og mange flotte. Det var en god dag. Jeg har lagt mine 
fotos på www.picasaweb.google.com/immertreu 

Bent Immertreu  
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             Et stille suk. 
 
Som ny redaktør savner jeg lidt �lgang af stof �l vores klubblad, det være sig byggeprojekter, 

oplevelser, teknisk orientering, billeder der har rela�on �l vores hobby, ja ”næsten” lige me-

get hvad, så vil det være særdeles velkomment. Kom nu ud af busken, hellere for meget end 
for lidt.    

 

 

                  Mogens Krohn 

 

                      

                  Tak fra den gamle Formand 
 

Jeg takker jer alle for de mange gode år, jeg har fået lov til at være jeres for-
mand. 
Der har været nogle hårde år, men også mange gode år, og jeg vil mest hu-
ske det for det gode. 
Mange tak for den fine gave jeg fik til Jule sammenkomsten, og den flotte 
tale af vores KP. Claus Fassel. 
Det varmer altid, og man bliver stolt af at have været en del af noget godt. 
Jeg håber, at I vil støtte op om vores ny bestyrelse og give dem en hånd 
med, når der er behov. 
Min tid i den nærmeste fremtid vil gå med at planlægge VM i 2015, hvis alt 
falder på plads, og jeg kommer da også og sejler, når jeg har tid, så vi ses et 
eller andet sted i løbet af året. 
 

                                      Mange tak for samarbejdet  
 
                                                   Thomas 
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   Hvem ønsker at tage med til VM i Rusland / Kaliningrad  
 
 
Det foregår fra den 15.-22. august i år. 
Junior og senior i alle klasser F4A, F4B, F4C, Damp F2A+B+C og NSS A+B+C+D. 
p.t. koster rejsen i bussen hvis vi er 10 personer ca. 5.000,-kr dertil kommer overnat-
ning og mad. 
Vi søger kommunen om tilskud, som vi håber at få, men størrelsen kender vi ikke. 
Venligst giv mig besked hurtigst muligt. 
I kan læse mere på VMK´s eller SD´s hjemmeside. 
 
Vil du høre mere så ring til eller skriv til Thomas Reichert 43 625 143 eller 
reichert@post12.tele.dk 

 

             Nyt om D.M i R.C. Parken 
  

SD har drøftet med RC Parken hvornår DM 2013 skal holdes. 
Da VM2013 er fra den 15.-22.August i år så har vi besluttet at flytte DM til den 

30.august -1.september. 
Om fredagen ville der være byggebedømmelsen af skibe, sejlads lørdag og søndag. 

Program kommer i næste Bådsmandspiben. 
Hilsen Claus. K.P. 
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   Klubmesterskab for skala både. 
2013 

 
 
KM 1 i Svømmehallen (vi sejler med vores Klubbåde) de  02.03.13 Kl.14-17 
           Bent Immertreu står for banen, vi mødes kl.13 for at sætte banen op.  
                                                                                  
KM 2 i vores Sø (du sejler med din egen båd) den 02.06.13 Kl.10-16 
           Thomas Reichert udarbejder en bane som bliver lidt anderledes + nogle ekstra ting. 
 
KM 3 i Køge (slaget i Køge Bugt, dine egne skibe) den 27.07.13 Kl. 9-17 
            Fam. Erlandsen står for dette, indbydelse kommer separat. 
 
KM 4 i vores Sø (du sejler med din egen båd) den 08.09.13 Kl.10-14 
            Thomas Reichert udarbejder en speciel bane. 
 
KM 5 i svømmehallen (vi sejler med vores Klubbåde) den 02.11.13 Kl.14-17 
             Bent Immertreu står for banen, vi mødes kl.13 for at sætte banen op. 
 
Klubmesterskab for Sea-jet Evolution 
 
SJKM 1 I vores sø i Vallensbæk  04.05.13 Kl.10-14 
SJKM 2 i vores sø i Vallensbæk  01.06.13 kl.10-14 
SJKM 3 i vores sø i Vallensbæk  07.09.13 Kl.10-14 
SJKM 4 i vores sø i Vallensbæk  28.09.13 Kl.10-14 
 
Vi mødes kl.9 til opladning af batterier og fælles morgen brød, vi racer i 3 heat / 
gang, hvor der er pause i mellem på ca. 1 time, da vi skal lade batterierne op, fælles 
frokost, som du selv skal medbringe. Vi skulle gerne bruge nogle dommere til dette. 
Test race onsdag den 01.05.13 i vores sø og afprøvning af vores udstyr. 
 
Der vil også være nogle race i Danmark rundt: 
25.+26.05 Egtved Cup (på Egtved Camping plads) Tilmelding her til. (dato er ikke 
bekræftet) 
15.+16.06 Egeskov Cup (ved Egeskov Slot) Tilmelding her til.(dato er ikke bekræf-
tet) 
22.06         Skåne Cup´en i Malmö (dato er ikke bekræftet end nu) Tilmelding her til. 
 
Hilsen 
Thomas Reichert 
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Ny metode til at fange fisk i vores sø. 

Lidt stemning fra Julehyggen 


