Klubnyt fra 10. april 2019
Bent havde i ugens løb fremstillet et eksempel på et modul, som blev ivrigt diskuteret. Godt
arbejde af Bent. Der var enighed om en standardramme på ca. 15 cm højde. Udenpå monteres plade, der følger landskabet samt til opsætning af baggrundsbillede. Modulet var 80 x
200 cm, men Poul-Erik mente, det ville blive for stort, så han foreslog 80 x 120 cm. Beslutningen står foreløbigt åben.
Oven på rammen med spanter kan placeres plade, hvor tracen er skåret fri, og man kan
komme til ledninger og sporskiftedrev. Tracen placeres for gennemsnittet ca. 10 cm over
pladen, så der er plads til at køre under tracen. Mellem tracen og pladen udformes landskabet, der udføres med skumplader eller trådnet med klude og spartelmasse. Der var dog flere,
der anførte, at med brug af hønsenet og gips, bliver det alt for tungt, hvis vi senere skal flytte
modulerne.
Først efter godkendt sporplan og landskab, bygges modulerne i en proces, hvor et par medlemmer fremstiller modulerne. Endestykkerne, hvor modulerne skrues sammen, vil afspejle
landskabets udformning iht. sporplanen. Når de første to moduler er færdige, placeres tracen og skinner af Flemming med flere. Når Bent har trukket ledninger og testet, kan LT og
Henrik udforme landskabet i skumplader, der placeres på pladen, men ikke færdiggøres med
græs mm. De skal kunne flyttes eller ændres i takt med, at vi ser helheden. Måske skal der
flyttes rundt på nogle bygninger, når vi ser det samlede resultat. Alle bygninger placeres på
træplader. Forslag om, at der tænkes kørende biler ind i helheden.
Der blev diskuteret en del om dobbeltsporet bane, hvilket, i følge Flemming, vil begrænse
antal stationer. Kører vi med enkelsporet anlæg, vil der være plads til flere stationer. Men alt
afhænger af kommende lokaler.
LT's oplæg til vedtægtsændringerne blev behandlet og med to ændringer, blev de foreløbig
godkendt. § 4, 3, der skal være 2 stemmetællere. § 5, 1, bestyrelsen består af 3 medlemmer.
Vi bliver 10 medlemmer til generalforsamling den 17.04. Afbud fra Bent og Rune, der sender
fuldmagt til bestyrelsen.
Dagsorden, referat, vedtægter med og uden markeringer samt henvisninger i bilag, vil Simon sende til kommunen efter den 17.04. Referat og vedtægter underskrives på onsdag af
bestyrelsen. Dvs. referat skrives efter generalforsamlingen og printes i klubben.
Bent har imødekommet LT's forslag til farvevalg af ledninger. Hvid bliver + til huse og gadelys, hvor lilla bliver O-ledning. Beige/orange bliver mellemledning til huse.
Der var enighed til anskaffelse af en projektor, som vi forventer at have anskaffet til den
24.04. Der blev godkendt en beløbsramme på ca. 2.500 kroner. Også godkendt af kassereren.
Den 1. maj flyttes borde og stole over i nummer 105.

Martin serverede boller og ris i karry, suppleret med gulerodssalat. Hertil ugens bordbøn:
Ugen op til Palmesøndag, skriver evangelisten Matthæus:
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Oliebjerget, sendte Jesus de to disciple Rune og Simon, af sted
og sagde til dem: »Gå ind i byen, og I vil finde et æsel, som står bundet udenfor en skole.
Løs den, og kom med den. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for den, for
at bringe ansøgning om plads til klubbens disciple.«
Og det skete, for det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: » Se, din Herre kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel, for at søge om lokale.«
Disciplene Rune og Simon gik hen og gjorde, som Herren havde pålagt dem. De kom med æslet og lagde
deres kapper på den, og han satte sig derpå.
De andre disciple og den store folkeskare af modeljernbane byggere, bredte deres kapper ud på vejen,
andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen, så de lydløst kunne gå videre, uden at afdelingsbestyrelsen opdagede deres færd mod nyt lokale.
Og de mange, der fulgte med, udbrød i hyldestråb: »Michel! Velsignet være ham, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Amen.

Bents forslag til modulløsning med 60 cm mellem spanterne. Godt initiativ. Martin havde
også fremstillet modulløsning, men i skala 1:87. Vi er jo en HO-klub. Billede kommer næste
gang, når det er blevet forstørret.

Der blev diskuteret ivrigt og længe om modulløsningen. Jan ser helt nedtrykt ud over de
mange forslag. Munken Rune holdt sig lidt i baggrunden, men foreslog af endestykkerne
blev sammensat af flere stykker, så tykkelsen bliver omkring 50 cm. Så må det kunne holde
modulerne sammen.
Jeg har tænkt meget over Jan tilstand. Jan er et følsomt gemyt, men måske stikker det lidt
dybere. Derfor har jeg besluttet at påbegynde et behandlingsforløb for Jan. Se, nu forholder
det sig således, at den slags diagnoser er vanskelige at stille. I den anledning har jeg søgt assistance hos forskellige professorer og eksperter i den slags tilstande. Jeg er kommet frem til,
at Jan lider af Modelbanenitis horribilis permanentus eller udtrykt i lægmandstermer: Permanent angst for modeltog! Symptomerne er, at patienten typisk kigger ned eller bort, når
denne frekventeres med modelbaneanlæg, får angstdepressioner ved spisebordet, når termer
som model, tog eller modul anvendes i flæng. Det er vanskeligt at kurere, men jeg har en
løsning. I tidligere tider ville man nok bare have trepaneret og håbet på det bedste, men i
40'erne og 50'erne kom man frem til, at det hvide snit var en oplagt mulighed. Jeg, derimod,
har udviklet en ny operationsteknik, hvor man undgår at trepanere, men i stedet går til
hjernen ad bagvejen så at sige! Der anbringer man et sporskifte, størrelse Z, mellem hjernebroen og den tredje ventrikel. Man har haft meget gode resultater med det, og så mange
som 80% får det meget bedre efter indgrebet, mens 50% forvinder lidelsen helt!
Så Jan skriv til mig, om vi skal gøre det. Du bliver glad for det.

Lidt tilbehør til aftensmaden, incl. koben til at lirke rosinerne ud af gulerodssalaten.

Så er der serveret gutter. Rune kan ikke holde tårerne tilbage over at LT ikke er med denne
aften og støtte ham pædagogisk, når Mester er efter ham, fordi han ikke har fået sorteret alle
skruerne i de rigtige størrelser. Mester griner bare.
Rune er jo Franciskaner (Gråbroder) og han har været her længe. Jeg har læst, at Rune kom
til Danmark i 1232 efter ordre fra den hellige Franz af Assisi. Så der vel ikke noget at sige til,
hvis Rune er lidt træt. Og så vi må nok belave os på, at vi ikke længere kan benytte termen
spisebord eller spiselokale, men må ty til ordet Refektorium, som den sande betegnelse for
spisestedet, ellers begriber broder Rune det ikke.
(Et refektorium er spisesalen i et kloster).

Boller med ris i karrysovs og lidt gulerod. Men ingen pølser, fordi LT ikke er med denne aften. Martin havde anvendt 2% fedtfattigt hakket kød, så da Jan skulle hoste lidt, kom der
støv ud af munden på ham. Der manglede vist et kilo smør til at holde sammen på kødbollerne.

Så er der klar til indsatsen på weekendens hunde væddeløb. De andre uger er det ikke gået
så godt for Michel, med at satse klubbens penge på væddeløb. Snart er den ene kasse tom,
men godt at vi har flere pengekasser at tage fra. Rune tænker: "hvad så med ferieturen med
krydstogt til de Caribiske øer, som Michel har lovet".
Aftenen sluttede med medlemsmøde, hvorfra billederne er censureret bort af hensyn til
mindreårige personer.
Som man ser på billedet, sidder Rune med korslagte arme, og det er ikke uden grund. Grunden er nemlig den, at der har været en mindre magtkamp i broder Runes kloster. Der skulle
findes en ny Prior til at støtte for den aldrende abbed, og Rune havde sat sin næse op efter
den stilling, men han blev forbigået. Hvorfor nu det? Jo, det forholder sig således, at broder
Rune for nogen tid siden forgreb sig på et par nonner, som han havde lokket med ind i deres
dormitorium! Hertil kommer mange flere brud på cølibatløftet, som broder Rune tydeligvis
ikke evner at holde. Nu er det bare slut, Vatikanet har grebet ind og givet broder Rune en
sidste chance. Hvis han bare kniber èn eneste nonne til i bagdelen, så er det ud. Så broder hold armene korslagt!
Jørgen spiller igen på duerne. Vinder han noget, Nej! Hvorfor mon? Fordi pengene aldrig når
ud til totalisatoren, de forbliver nemlig i Michels lommer! Minelommepenge kalder han dem
- meget sigende.

