
    

 

 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 

Juni 2012 

Den planlagte tur til Hven 
 
tirsdag den 12. juni 2012  
 
må desværre aflyses af årsager, der ligger uden for vores rækkevidde. 
 
De tilmeldte deltagere er blevet kontaktet hver især.  
 
Hvis man påtænkte at tage med, men ikke er blevet ringet op angående aflysningen, bedes man kontakte Poul 
Beck på telefon 43 90 33 2 senest dags dato, mandag d. 11. juni. 
 
Vi beklager det korte varsel, men vil forsøge at gennemføre turen på et senere tidspunkt. 
 

Forlængelse af tilmeldingsfristen til Modelskibskonkurrencen  
 
Vi har i laugets bestyrelse gennem længere tid arbejdet med at få den annoncerede konkurrence, Modelskib 2012, 
til at hænge sammen arbejds- og ressourcemæssigt. 
 
Det har på nuværende tidspunkt vist sig at være for vanskeligt, så frem for at gennemføre en utilfredsstillende 
begivenhed har bestyrelsen valgt at udskyde konkurrence og udstilling til et senere tidspunkt, hvor omstændighe-
derne er mere gunstige. 
 
Vi beklager, at det ikke er muligt for os at afholde arrangementet i år, men ser frem til et mere fyldestgørende 
resultat ved en lejlighed, som vil blive annonceret senere. 
 
De medlemmer og interesserede, der allerede har tilmeldt sig, vil blive kontaktet direkte. 
 
Vi håber på medlemmernes forståelse og ser frem til at invitere til konkurrencen og udstillingen på et mere opti-
malt tidspunkt. 
 

 
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 

www.modelbyggerlaug.dk 
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 dette nyhedsbrev, fordi du er medlem af eller har vist interesse for Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 
Ønsker du ikke at modtage sådanne nyhedsbreve fremover, bedes du meddele det til formanden pr. telefon eller mail. 
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