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Denne gangen frister vi med MJmesse og Bygdedag. Mer informasjon inne i bladet!

Adresse:
NJK lokalavdeling
Østfoldbanen
Postboks 2
1581 Rygge.
Bankgiro: 1080 18 62565
E-post: ostfold@njk.no
Redaksjon:
Leif-Harald Ruud
Nettsted:
http://njk.no/ostfold
Hallo folkens!
Stoff til bladet sendes til redaktørens e-postadresse
leif-hr@online.no eller til lokalavdelingens postadresse,
merket med bladets navn.
«Sydbaneracer’n» utgis som
aktuelt nyhetsblad for Norsk
Jernbaneklubb lokalavdelingen Østfoldbanen.
Bladet kommer før årsmøtet
og andre medlemsarrangementer i lokalavdelingen, og
trykkes i et opplag på 205
eks.
Stoff til neste utgave av
«Sydbaneracer’n» må være
redaksjonen i hende senest
tre uker etter utsendelse av
dette nummer.
Husk å melde adresseendring til lokalavdelingen dersom du flytter og fortsatt vil
motta Sydbaneracer´n.

Riktignok truer meteorologende
med forlenget vinter i skrivende
stund (1. mars), men forhåpentligvis er det ikke lenge til vi kan ta
fatt på den delen av hobbyen vår
som hører utendørslivet til. Det er
jo bl. a. noe som heter live steam,
dessuten trenger Den Røde Baron
sårt litt utvendig vedlikehold…
Andre foretrekker igjen å ferdes
langs norske og utenlandske jernbanelinjer med fulladet kamera og
minnekort med stor kapasitet.
Men før vi kan begynne å snakke
om sommerferie, står to arrangementer på programmet i løpet av
våren: MJ-messa har vel de fleste
nå fått med seg, og ved inngangen til sommeren – søndag 5. juni –
får vi anledning til å markedsføre
oss under Bygdedagen på Kråkstad. Og hvem vet - kanskje blir
det utflukt før eller siden…?
Leif-Harald

Hilsen Leif-Harald

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NJK ØSTFOLDBANEN
ONSDAG 24. FEBRUAR 2016
Møtet ble avholdt i lokalene til Krohne Norway AS i Rygge.
15 medlemmer var til stede.

1. Åpning/konstituering.
Lokalavdelingens leder åpnet møtet.
Alle møtedeltagere hadde mottatt innkalling i posten (Sydbaneracer’n), årsmøtet var dermed lovlig innkalt.

2. Valg av møteleder og referent.
Møteleder: Bjørn Næss.
Referent: Geir-Widar Langård.

3. Årsberetning.
Årsberetning for 2015 ble delt ut på møtet.
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsberetningen, bortsett fra en
feil ved opplisting av foredragsholdere på medlemsmøtet den 26. august. Feilen er rettet i årsberetningen.
Årsberetningen ble godkjent.

4. Regnskap.
Regnskapet og revisors rapport ble delt ut på møtet og lest opp av
kasserer og revisor.
Det ble stilt spørsmål ved utlån av 30.000,- kr til kjøp av lysbildesamling. Dette er et lån som lokalavdelingen har gitt til et medlem for kjøp
av historiske jernbanebilder. Lånet (30.000,- kr) skal tilbakebetales lokalavdelingen.
Årsmøtet godkjente regnskapet.
Kasserer leste opp forslag til budsjett for 2016.
Årsmøtet godkjente budsjettet.

5. Valg.
Valgkomiteens innstilling ble delt ut på møtet og lest opp av Rune O.
Strandaas.
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bjørn Næss.
Geir-Widar Langård.
Kjell Sand.
Lasse Nohr Johansen.
Øistein Syverstad.

Revisor:
Valgkomité:

Hans Flågen Strømnes.
Jan Aasen.
Rune Olav Strandaas.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Geir-Widar Langård
referent

Alle mann på dekk!
Ja, selv om vår hobby ikke er maritim, må vel dette være en forholdsvis
dekkende oppfordring drøye fire uker før NJK Østfoldbanens årlige MJmesse i Kråkstad Samfunnshus. Som du ser av plakaten på forrige side
er arrangementet åpent for besøkende i til sammen elleve timer den
første helga etter påsken, og vi trenger som vanlig frivillige til billettsalg,
kjøkkentjeneste, opprigging, nedrigging og sjauing. Til gjengjeld kan vi
friste med middag etter at messen har stengt søndag ettermiddag. Vi
ser deg vel?

Bygdedagen
Kråkstad samfunnshus
Dag: søndag 5. juni 2016
Tid: 12.00 – 16.00
Lokalavdelingen trenger 2-4 medlemmer til salg av klubbens krus, kalendere og bøker. Meld din interesse til styret på ostfold@njk.no
Etter arrangementet spanderer klubben grillmat eller pizza ved «Den Røde Baron» på Kråkstad stasjon.

B

Returadresse:
NJK lokalavdelingen
Østfoldbanen
Postboks 2,
1581 Rygge.

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon treffes vi stadig hver
mandag fra kl 18.30 samt den første lørdagen hver
måned fra kl 14.30. På nettsiden bringer vi informasjon i tilfelle forandringer!

Har du tenkt på å selge brukt
modelljernbaneutstyr?
Hva med en annonse i Sydbaneracer’n?
Ta kontakt med redaksjonen eller styret i
lokalavdelingen. Prisen blir vi nok enige om.

