
    

 
 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 
April 2013 

 
Ordinær generalforsamling i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 
 
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.) 
 
 

Efter generalforsamlingen fortæller Poul Beck om sit indgående arbejde med at skrive historien om Modelbyggerlau-
get og tiden, der gik forud. Bagefter serverer han en af sine fascinerende historier om en dramatisk episode fra 
Anden Verdenskrig. 
 
Som sædvanlig vil der være gratis forfriskninger til de fremmødte. 
 

Laugets vedtægter 
 
Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen mindre ændringsforslag til laugets vedtægter. Vedtægterne er ved-
hæftet april måneds nyhedsbrev. Heri er ændringsforslagene markeret med rødt. 
 



    
 

Model og hobby 
 
i det indre København (tæt på Nørreport station), som er mangeårigt medlem af Modelbyggerlauget, går desværre på 
pension efter 65 år med samme familie bag disken. 
 
Forretningen lukker ifølge en meddelelse fra Sussie, Inger og Leif med udgangen af maj måned 2013, men indtil da 
fortsætter den som hidtil. Lørdag den 4. maj markeres de 65 års uafbrudte virke på Frederiksborggade 23, 1360 
København K. 
 
Lauget beklager selvfølgelig udviklingen dybt, men ønsker al mulig held og lykke fremover. 
 

Jyllandsslaget 1916 
 
Museumsinspektør Jakob Seerup fra Orlogsmuseet har henvendt sig med en ide til en udstilling i de to montrer, 
Lauget råder over i forhallen på museet. 
 
Den engelske organisation, der varetager engelske krigergrave i udlandet, er interesseret i at mindes de ganske få 
englændere, der ligger begravet på dansk jord efter Jyllandsslaget i 1916. Tanken er at illustrere slaget i anledning af 
hundredeårsdagen for Første Verdenskrigs begyndelse. Danmark var jo ikke deltager i slaget, som er blevet kaldt det 
største søslag, der nogen sinde er udkæmpet, men alligevel spillede vi en rolle, da det danske dampskib S/S N.J. Fjord 
blev fejlobserveret af begge de krigsførende magter og således blev startskuddet til det voldsomme slag. 
 
Det ville være spændende, hvis nogle af vores medlemmer havde bygget modeller af de deltagende skibe – måske 
endda af N.J. Fjord – og ville være indstillet på at udlåne dem i en periode med henblik på udstilling. 
 
Den interesserede kan læse mere om Jyllandsslaget her: http://tinyurl.com/c2qj5up. 
 
Ligger nogen inde med relevante modeller eller andet materiale, der egner sig til udstilling, hører vi yderst gerne fra 
jer. 
 

 

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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