Klubnyt fra 12. december 2018
Der var denne aften et beskedent fremmøde grundet diverse afbud med ferie og sygdom.
Formanden var der i tidsrummet 15.30 til 17, hvor vi kun var tre medlemmer til stede.
Bent var i fuld gang med forsøg på at afhjælpe støj på ledningsnettet for tilbagemeldingerne.
Han havde fået et råd om at montere en minikondensator hen over optokoplerne på hver
printplade. Det hjalp noget, men ikke 100 %.
Jan og Henrik arbejdede videre med pladen til kirken og kirkegårdspladsen.
Der blev også tid til en snak om rengøring og oprydning i klubben, hvilket vil blive taget op
på næste byggemøde.
Endvidere ser det ud til, at klubben har fået to nye medlemmer, som er Simon og Jonas Lærke (far og søn) på henholdsvis 52 og 14 år. Det er jo meget fint med et ungdommeligt tilskud.
De vil gerne begynde til januar. Det skal nok blive spændende.
Mvh
Sekretæren

Herunder et par billeder fra klubmødet.

Bent udbryder: "Jeg forstår det simpelthen ikke". At finde støj på ledningsnettet kræver flere
pc'ere og andet elektronisk udstyr. Det lyser både rødt og grønt.

Så går Jan og Henrik mere stille til opgaven med at få placeret spånpladen og rettet den til i
højde og omfang, så den passer til kirken og den nye Kirkevej.

Jan er gået igang med at få ryddet op i rum 1 og er begyndt at nedtage eksisterende anlæg, så
der kan bygges nyt i 2019.

Runes mærkelige kasse, som han havde med til julefrokosten. Hvad er det, tid, anvendelse
og sted, kære medlemmer.

Det viste sig at være en datidens moderne beautyboks til lokoføreren på P-maskinen. I det
runde hul kunne man placere en barberkost. Rummet til venstre var til en særlig sæbe, der
kunne fjerne olie og snavs fra hænderne. Bemærk, at rygning dengang var tilladt under ophold.

Rune-drengen var desværre sygemeldt efter sin flyvetur i åbent fly, hvor han havde glemt sit
halstørklæde. Den stakkels flyver, mon han bliver rask inden julen indtræffer ?

