
    

 

 
Nyhedsbrev fra Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
 

 

Maj 2012 

Ekstraarrangement i juni 2012 
 
Som et særligt tilbud til laugets medlemmer gennemføres tirs-
dag den 12. juni 2012 en udflugt til Hven for alle interesserede 
– inklusive ledsager. 
 
Efter en god sejltur med morgenmad skal vi bl.a. besøge Tyge 
Brahe-observatoriemuseet midt på øen, inden vi ved middags-
tid skal nyde en god og hyggelig frokost. Om eftermiddagen er 
der mulighed for at se sig lidt omkring på øen – enten til fods, 
på cykel, med bus eller hestevogn, inden vi kl. 16.00 sejler tilba-
ge til København. 
 
Mødested: Kl. 09.00 i Havnegade i København. Båden afgår 
præcis kl. 09.15 og venter ikke. Vi er tilbage samme sted kl. ca. 
17.30.  
 
Man betaler selv for turen, men laugets kasserer har tilsluttet 
sig, at der ydes et tilskud til turen, så udgiften for den enkelte 
deltager ikke overstiger 400,- kr. 

 
 
Billedet herover viser et gammelt kort over 
Hven fra Janszoon Blaeus Blaeu Atlas fra 1663. 
Kortet er lavet i årene 1594-1596, hvor Blaeu 
studerede hos Tycho Brahe. (Illustration: Wiki-
pedia). 
 

Tilmelding til Poul Beck senest den 4. jnui på e-mail: ombl.formand@sol.dk eller telefon 43 90 33 29. 
 
Beløbet på kr. 400 for hver enkelt deltager bedes indbetalt inden tilmeldelsesfristens udløb på laugets konto i 
Danske Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 5624304. 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til en helt særlig tur. 

 
Laugsudflugt den 17. april 2012 
 
Tirsdag den 17. april 2012 var en stor gruppe laugsmedlemmer på udflugt i København. 
 
Turen omfattede et besøg på skoleskibet Georg Stage på Holmen med en spændende rundvisning ved overstyr-
mand Helle Barner Jespersen, der fortalte spændende og engageret om skibet, dets funktion, togter og uddannel-
sesmæssige sigte. 
 
Bagefter var der besøg på Nationalmuseets fyrskib i Nyhavn, hvor vi deltog i en krængningsprøve til stor moro for 
alle, og undervejs dertil gik vi til det gamle sejlmagerværksted i Herluf Trolles Gade, som nu indehaves af Helle 
Barner Jespersen.  
 
Vi afsluttede turen med frokost i Kanalcafèen ved Frederiksholms Kanal. 
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Årets generalforsamling den 12. april 2012 
 
forløb i god ro og orden. Tre bestyrelsesmedlemmer – Niels Probst, Frank Ebbe og John Andersen – var på valg 
og blev genvalgt med akklamation. Formandens beretning blev afholdt og godkendt, og forsamlingen vedtog en 
række justeringer af vedtægterne som udsendt til medlemmerne i apriludgaven af dette nyhedsbrev. 
 
Af pladsårsager er det ikke muligt at aftrykke formandsberetningen i Marinehistorisk Tidsskrift 2/2012. Den er 
derfor vedhæftet samme e-mail som dette nyhedsbrev. Den vil ligeledes være at finde på laugets hjemmeside: 
www.modelbyggerlaug.dk. Det samme vil gælde de justerede vedtægter. 
 
Der er konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 21. maj. Her vil vi bl.a. diskutere programmet for laugets 
onsdagsaftener i efteråret 2012. De vil senere blive meddelt via dette nyhedsbrev og i Marinehistorisk Tidsskrift 
inden sæsonstarten i september. 
 

 
Medlemsbevis 2012 
 
På generalforsamlingen præsenterede bestyrelsesmedlem Niels Buhl et udkast til medlemsbevis, der gør det ud 
for tidligere års girokvittering for indbetalt kontingent. Det er blevet fremsendt som en pdf til alle medlemmer, 
der har betalt kontingent. Denne pdf kan bruge som medlemskort. Har man ikke modtaget sit medlemsbevis, 
bedes man henvende sig til formanden på formand.ombl@gmail.com eller telefon 20 16 76 92. 
 

 
Modelbyggerkonkurrencen MODELSKIB 2012 
 
Vi ser frem til den kommende konkurrence i modelbygning på Statens Forsvarshistoriske Museum i København 
fra den 28. sept. til den 28. okt. 2012. 
 
Kontakt laugets formand, Poul Henrik Westh, på e-mail: formand.ombl@gmail.com eller tlf. +45 20 16 76 92 for 
konkurrenceregler og tilmelding til konkurrence såvel som til særudstilling. 
 
Det er vigtigt, at så mange som mulig finder anledning til at deltage i enten konkurrence eller udstilling, så vi kan 
vise alle de besøgende på museet, hvilke fornemme modeller laugets medlemmer formår at bygge. 
 
Se i øvrigt laugets hjemmeside www.modelbyggerlaug.dk. 
 

 
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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