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Nytårskuren blev afholdt i Køreplankontorets lokaler i Albatros. 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2.  Genvalg af formanden 

3. Valg af forretningsfører 

4. Eventuelle løbende sager 

5. Eventuelt. 

6. Festmulje med glødeskaller og kold Gemsebryg 

7. Eventuelt, fortsat 

8. Boblevand og kransekage 

Ad 1. Velkomst. 

Køreplanchefen bød velkommen og informerede om praktiske forhold vedrørende kuren. 

Ad 3. Genvalg af formanden. 

Der har ikke været konstateret ufordelagtige hændelser vedr. formandens handlinger siden sidste 

Nytårskur.  

Tilfredshed med at Fjelland i årets løb har været repræsenteret ved DMJU udstilling i Brandrupdam, 

og med egen sidebane ved FREMO træf i Givskud. Samtidig er der stigende aktivitet rundt i 

distrikterne.  

Forsamlingen vedgik at Hr. Theodorr Krummeligegebyrr fortsat nyder værdighed til at fortsætte i 

embedet som formand. 

Ad 4. Valg af forretningsfører. 

Carsten Gorm genvalgtes som forretningsfører. 

Ad 5. Eventuelle løbende sager. 

Der blev gennemført en besigtigelse af Tovli station, der har ført en hensygnende tilværelse gennem 

de sidste 20 år. Tovli er nu under renovering, og driften forventes optaget i løbet af 2017. 

Almbag Distrikt fremlagde sporplan og fotos fra anlægsarbejderne ved Almbag station. Også her 

forventes driften at blive optaget i løbet af 2017 

Fællesraadet har modtaget invitation til FREMO træf i Kolding Modeljernbane Klubs nye lokaler. 

Carsten koordinerer direkte dem der ønsker at deltage. 
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Fællesraadet har mulighed for adgang til større lokaler i Glostrup. Det blev vedtaget at arrangere et 

mikro træf 10-12 november 2017. Carsten koordinerer og deler arbejdsopgaver ud til deltagerne.  

Vores Web Hotel for Fjelland.dk har sat prisen op. Det blev besluttet at skifte til andet hotel, der også 

understøtter mere tidssvarende programmer. Skiftet betyder at den årlige driftsudgift stort set er 

uforandret, men der skal betales for 2 år ved oprettelsen. Michael sender regningen når den kendes og 

koordinerer arbejdet med flytning og tilpasning. 

Nytaarskuren besluttede at Steen Hansen genoptages i Fællesrådet. 

Nytårskuren 2018 er som hensigt forlagt til Øyegaard Gods.  

Ad 6. Eventuelt. 

De løbende sager betød at tiden til eventuelt blev noget beskåret. 

Hel usædvanligt var indlæggene derfor korte og relevante, og af typen hvortil der kunne svarets ja 

eller nej.  

Ad 7. Festmulje med glødeskaller og kold Gemsebryg. 

Der blev serveret en velsmagende alternativ Mulje med bid. Måltidet var ledsaget af en ideelt 

tempereret Gemsebryg. 

Ad 8. Eventuelt, fortsat. 

På trods af indflydelsen fra Gemsebryggen fremkom der ikke yderligere indlæg. 

Ad 9. Boblevand og kransekage. 

Der blev serveret brusende frisk boblevand og fyldig kransekage.  

 

 

- Referent Forretningsfører Carsten Gorm 


