
    

 
 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 
Maj 2013 

 
Den ordinære generalforsamling i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 
blev afholdt som planlagt i god ro og orden torsdag den 4. april 2013 på Orlogsmuseet. 
 
Bestyrelsens beretning samt regnskab for det forløbne år og budgettet for indeværende år blev godkendt. Alle op-
stillede kandidater til bestyrelsen blev valgt. 
 
De foreslåede ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig med følgende resultat: 
 
Formand: Poul Henrik Westh 
Næstformand: Niels Probst 
Kasserer: Sven Holm-Jensen 
Sekretær: Niels Buhl 
Bestyrelsesmedlem: John Andersen 
Bestyrelsesmedlem: Frank Ebbe 
Suppleant: Flemming Petersen 
 
Herudover er Jakob Seerup af museet udpeget til bestyrelsen. 
 
Referatet fra generalforsamlingen vil være at læse i Marinehistorisk Tidsskrift og vil være vedhæftet mailen med 
dette nyhedsbrev. Mailen vil også rumme de ændrede vedtægter og beretningen. 
 

 

Ekstraordinært foredrag 
 
Onsdag den 8. maj kl. 19.30 holder Poul Beck det foredrag, der skulle have været holdt i tilknytning til general-
forsamlingen, men som desværre måtte aflyses. 

Der er derfor nu en rigtig god chance for at høre en af Poul Becks inspirerede og inspirerende fortællinger, der den-
ne gang kommer til at handle om søkrigen i Middelhavet 1940-41 og HMAS Sydney 1935-41.  

Det er en spændende og tragisk fortælling, der også involverede en af de tyske handelskrydsere, som Tom Wismann 
har fortalt om ved en tidligere lejlighed.  

Foredraget bliver helt ekstraordinært holdt ude på Nyholm i den gamle spanteloftsbygning på  
 
Spanteloftsvej nr. 20, Nyholm, København. 
 
Det er den smukke gamle røde bindingsværksbygning på højre hånd lige inde arresten, når man kommer nede fra 
hovedindgangen på Nyholm. Der er indgang til den nyrestaurerede, såkaldte kirkesal i gavlen i den ende af denne 
meget lange bygning, der vender op mod Peder Skram, Sixtus og altså også Arresten, hvor lauget holder til. 
 
Der vil som sædvanlig være forfriskninger til de fremmødte. 
 
Vi håber, så mange som muligt møder op – for dem, der ikke har set arresten tidligere, var der måske også en mulig-
hed for helt ekstraordinært at åbne dørene dèr den aften. 
 



    

 
 
Billedet af spanteloftsbygningen er lånt fra Wikimedia Commons her: http://tinyurl.com/bqkhgar.  
Der er indgang i den brune dør i gavlen til venstre på billedet. Billedet er taget foran arresten og ned mod hovedind-
gangen. 
 

Laugets 25 års jubilæum 
 
vil blive markeret lørdag den 10. august med åbent hus i arresten på Nyholm. 
 
Bestyrelsen har besluttet datoen og er i fuld gang med planlægningen. Vi fortæller mere, når indholdet af arrangemen-
tet ligger helt fast. 
 
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så vi kan se så mange af vores medlemmer og andre interesserede som mu-
ligt. 
 
Vi har bestilt godt vejr hos meteorologerne. 
 

 

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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