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Som noget helt særligt
kan vi i lauget tilbyde en rundvisning Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.30 ved museumsinspektør Ph.d. Jakob
Seerup i Tøjhusmuseets nye permanente udstilling inden den officielle åbning to dage senere. Her viser museet en
radikalt nytænkt udstilling over dansk krigshistorie, og af særlig interesse for laugets medlemmer indgår der nu en
række smukke, interessante, lærerige og repræsentative skibsmodeller i udstillingen.
Vi mødes i Tøjhusmuseets administrationslokaler på Frederiksholms kanal 29, 1220 København K (inde i gården –
se kortet på Google Maps her: http://goo.gl/maps/5Tl8V. Der er anbragt en lille kortnål med angivelse af stedet).
Der vil være et skilt på den indgang inde i gården, man skal benytte. Vel inde ad døren går man op ad trappen og
mødes på første sal, hvor de traditionelle gratis forfriskninger vil være at finde. Derefter går vi samlet over i selve
udstillingen.
Vi glæder os til at se så mange som muligt, for det er en enestående mulighed for at få indblik i et af de største
projekter på Statens Forsvarshistoriske Museum i mange år.
Bemærk, at der kun er et stærkt begrænset antal parkeringspladser inde i selve gården. Der er betalingsparkering i
de omkringliggende gader, for så vidt der er ledige pladser.

Jakob Seerup afholder i øvrigt
på Folkeuniversitetet en række mandagsbyvandringer vedrørende flåden og København på Folkeuniversitetet under
titlen Matroser, konger og admiraler: Københavns historie som flådeby.
Tilmelding/betaling kan ske på Folkeuniversitetets hjemmeside: http://tinyurl.com/cmq7u37
Foredragene/byvandringerne finder sted 8. april 2013 til 6. maj 2013.
Sidste foredrag foregår på Nyholm med besøg på bl.a. Batteriet Sixtus og i Mastekranen. I den forbindelse åbner et
par laugsmedlemmer ekstraordinært Arresten for besøgende, og Jakob har lovet at inddrage bygningen i rundvisningen.
Hvis vi er lidt heldige, byder de tilstedeværende laugsmedlemmer på kaffe.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 4. april 2013 kl. 19.30
I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
torsdag den 4. april 2013 kl. 19.30 på Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, 1415 København K. Indkaldelsen
er også at finde i Marinehistorisk Tidsskrift 1/2013 og på laugets hjemmeside www.modelbyggerlaug.dk.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning til godkendelse
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
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 periode.
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.
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