Hvad er vi?
Vi er en forening for alle, der er
Interesseret i tog. Både de store og
de små. Rigtige og modeller.

Hvad har vi?
Vi har en modelbane i konstant udvikling.
Fordi vi bygger i moduler, er vores modelbane
aldrig færdigbygget. Vi kan hele tiden sætte
nye moduler ind, eller skifte dem ud. På den
måde får vi en ”levende” modelbane, der
ændrer sig fra gang til gang.

Ombygget Litra N

Hvad vil vi?

Godstog

Hvem er vi?
Vi er en meget broget flok, unge og ældre,
Der på den ene eller anden måde er blevet
smittet af tog bacillen. De forskellige
medlemmer har styr på mange af de emner,
der er knyttet til tog hobbyen og vi er
glade for at kunne dele ud af vores erfaring
og viden.

Udsnit fra et modul

Klubben har ikke noget rullende materiel.
Det har vores medlemmer derimod og det
står dem frit for at køre med det på klubbens
anlæg. Derfor går klubbens midler
udelukkende til opbygning af banen.

Vi vil være sammen om vores fælles
passion. Vi vil i foreningen primært bygge en
digital jævnstrøms modelbane op i moduler.
Desuden vil vi deltage på udstillinger i ind og
udland, med vores modulbane og på den
måde skabe forbindelser og interesse for og
med tog entusiaster.
Derudover vil vi arrangere ture til andre
klubber og udstillinger.

Medlemskabs typer:
Klubben er åben for alle tog interesserede over 12
år
Aktivt medlem (100,- pr. måned):
Aktive medlemmer har lov til at bygge og
køre på klubbens anlæg.
Aspirant (50,- pr. måned):
Alle, der ønsker at komme med i klubben,
skal igennem en prøveperiode, hvor vi
ser hinanden an.

Interesseret?
Lyder det som noget for dig, kan du enten gå ind
på vores hjemmeside www.mdmjk.dk
Eller du kan kontakte vores formand på
tlf. 30 23 69 59

Håber at vi ser dig igen

Sponsor (???kr. om året):
Et sponsor medlemskab kan tegnes af
enkeltpersoner, virksomheder, klubber, m.m.
Et sponsormedlem giver hvad han/hun
har lyst til. Til gengæld inviterer vi
sponsoren til fødselsdagsfest i Oktober
måned, hvor vi gennemgår vores anlæg
og forklarer, hvorledes de sponsorerede midler er
anvendt. Desuden vil der blive en præsentation
over, Hvilke planer der er for det kommende år.
Passiv (50,- pr. måned):
Passive medlemmer kunne være et aktivt
medlem, der ønsker at holde en pause, eller
muligvis ikke er interesseret i klubbens anlæg,
men kunne bruge hjælp og gode råd, til sit
private. Passive medlemmer kan ikke bygge eller
køre på klubbens anlæg, men er naturligvis
Velkommen i klubben til snak og en kop tår kaffe.
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