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Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 
Kære medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 
 
Rigtig glædelig nytår til alle medlemmer af OMBL og deres familier 
 
Tak til alle for et dejligt 2011 med interessante oplevelser. Vi ser frem til et nyt og spændende år med 
udfordringer, opgaver og fornøjelse i vores hobby og arbejde med skibsmodeller og meget andet i OMBL’s 
regi. 
 
**** 
 
Januars onsdagsmøde 
 
Årets første laugsaften finder sted onsdag den 4. januar kl. 19:30 på Orlogsmuseet (Overgaden oven Vandet 
58, 1415 København K). Kommer man i bil, kan der parkeres i gården. 
 
Sæsonens første medlemsmøde er det, hvor vi traditionelt mødes og viser vores arbejde – færdigt eller 
igangværende – frem for vores kolleger i lauget. Derfor er der ikke planlagt foredrag, men hyggeligt samvær 
og faglige diskussioner. Det er altid spændende at se, hvad andre i lauget er i gang med og hvilke projekter, 
vi kan ane i horisonten. 
 
Vi vil forsøge at sørge for, at der netop denne aften er en lille bid mad til de fremmødte i form af små, 
hjemmelavede sandwicher. Drikke kan som sædvanlig købes for et næsten symbolsk beløb. 
 
Mød op til fri tale og vær med til at gøre aftenen til en spædende oplevelse. 
 
**** 
 
Løbende opgaver 
 
Istandsættelsen og klargøringen af et antal modeller fra Statens Forsvarshistoriske Museum er ved at være 
tilendebragt med fornemt resultat. Modellerne skal indgå i den nye permanente udstilling på 
Tøjhusmuseet. 
 
**** 
 
Medlemsundersøgelsen 
 
Bestyrelsen mødes inden medlemsmødet til sæsonens første bestyrelsesmøde. Her vil vi bl.a. diskutere de 
forslag til laugsaktiviteter, der indtil videre er indkommet. Flere forslag er altid velkomne – også i løbet af 
aftenens medlemsmøde. 
 
**** 
 
Kontingent 2012 



 
Kontingentet på 225 kr. for 2012 skal være indbetalt inden udgangen af januar. Der vil blive fremsendt 
betalingsvejledning efter bestyrelsens første møde onsdag d. 4. 
 
 
 

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
Formand/postadresse: Poul Henrik Westh, Havdrupvej 88, 2700 Brønshøj, tlf. 20 16 76 92, e-mail: formand.ombl@gmail.com 

Kasserer/postadresse: Svend Holm-Jensen, Jakob Knudsensvej 5, 3400 Hillerød, tlf. 40 84 84 37 
Modelværft: Poul H. Beck, Knoldager 28, 2670 Greve, tlf. 43 90 33 29 

Værksted:  32 66 41 41 eller 32 66 42 50 

Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 
Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail. 
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