
    

 
 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 
Marts 2013 

 
Laugsmødet i marts afholdes 
 
Onsdag den 6. marts 2013 kl. 19.30 på Orlogsmuseet. 
 
Foredraget handler om noget helt særligt, som ikke er meget belyst herhjemme, nemlig kinesiske junker, og fore-
dragsholderen, William Heering, er ekspert på området i en sådan grad, at han netop har fået udgivet en bog om 
emnet. Bogen udkom tidligere på året, og i den anledning var William Heering inviteret til Kina, hvor han også del-
tog i en åbning af en udstilling i samme forbindelse. 
 
Vi håber, der kommer rigtig mange og hører på et foredrag, det ikke hver dag lykkes at stable på benene. 
 
Der vil som sædvanlig være gratis forfriskninger til de fremmødte. 
 

Jubilæum 
 
I Marinehistorisk Tidsskrift 1/1988 kan man læse, at en gruppe modelbyggere mødtes den 7. november 1987 og 
aftalte at samles i en gruppe ligesindede, der kunne støtte Orlogsmuseet med modelteknisk bistand. Gruppen fik 
navnet Orlogsmuseets Modelbyggerlaug. 
 
Det var de indledende øvelser til afholdelse af stiftende generalforsamling den 26. marts 1988. 
 
Således er det i år 25 år siden, Modelbyggerlauget blev etableret formelt. 
 
Lauget har siden da udviklet sig til en yderst effektiv støttegruppe for Orlogsmuseet, og medlemmerne har leveret 
utallige fornemme modeller og andre ydelser. 
 
Poul Beck og undertegnede har for nylig gennemgået den faste udstilling på museet, og Poul Beck har påtaget sig at 
samle vores optegnelser fra den dag. De tegner et spændende billede af laugets udvikling, så vi for første gang har en 
decideret historie over lauget med de personer, der har været med til at præge den. 
 
Den kommer vi til at høre mere om senere. 
 

 
Husk laugets ordinære generalforsamling 
 
torsdag den 4. april 2013 kl. 19.30 på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K. mød 
følgende dagsorden. 
 
1.  Valg af dirigent og referent 
2.  Bestyrelsens beretning til godkendelse 
3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4.  Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 
5.  Behandling af indkomne forslag 

Forslag til behandling under generalforsamlingens punkt 5 skal være bestyrelsen skriftligt eller pr. e-mail i hænde 
senest 14 dage før dato for generalforsamlingen. 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant til bestyrelsen samt revisorer 
Peter Maack er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen i 2012 efter mange års stor og værdsat indsats. Han er i 
henhold til vedtægterne blevet erstattet af bestyrelsens suppleant, Sven Holm-Jensen. 



    

Følgende opstilles til valg: 
Bestyrelsesmedlemmer: Poul Henrik Westh, Niels Buhl og Sven Holm-Jensen er alle på valg for en toårig perio-
de. 
Suppleant: Bestyrelsen opstiller Flemming Petersen for en etårig periode. 
Revisorer: Henning Rasmussen er på valg for en toårig periode. 
Revisorsuppleant: Leif Beyer er på valg for en etårig periode. 
Alle modtager valg/genvalg. 

7.  Eventuelt 
(Emner, der behandles under punktet "Eventuelt" kan ikke fremlægges til vedtagelse.) 

 
Kontingent for 2013 
 
på 275 kr. forfaldt den 31. januar 2013. Der blev udsendt betalingsanvisninger i midten af januar måned, og ligesom 
sidste år har langt de fleste medlemmer fornyet deres medlemskab. Det er vi glade for. Der mangler dog stadig et 
antal indbetalinger, så hvis man ikke ønsker at blive udmeldt af lauget, bedes man sørge for at få betalt kontingent 
snarest. Medlemmer, der har betalt, har fået tilsendt medlemskort for 2013. 
 
Der vil blive udsendt betalingspåmindelse inden for kort tid. 
 

 

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 

Kontingent for 2013: 275 kr. 
 

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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