VEDTÆGTER
§ 1.
Foreningens navn er SPOR 1 TREKANTEN og er medlem af Dansk Model Jernbane Union
(DMJU). Klubben har et af årsmødet godkendt logo.
§ 2.
Som medlem kan alle der interesserer sig for Spor- 1 (skala 1:32) optages. En optagelse
skal godkendes af mindst 2/3 af klubbens medlemmer.
Medlemskontingentet fastsættes på det årlige møde.
§ 3.
Anlægget opbygges som modul- / segmentanlæg med modulstørrelsen 1200 x 600 mm (se
skitse) med mulighed for sidehængte moduler på f.eks. 300 mm evt. på 600 mm. Modulerne
står på specialkonstruerede stålben (se skitse). Højden til skinneoverkant skal være 1000
mm. Anvendelse af de fremstillede ben er dog valgfri, blot de øvrige bestemmelser
overholdes. Der må gerne fremstilles specielt udformede moduler blot kravet til højden på
skinneoverkant overholdes, ved overgangen til nabomoduler. Kurvemodulerne er primært
ejet af klubben.
Såfremt et medlem ikke længere ønsker medlemskab skal klubben have købsret på
kurvemoduler. Salgsprisen kan ikke overstige dagsprisen på materialerne.
§ 4.
Sporplanen udføres som dobbeltsporet hovedbane med mulighed for enkeltsporede
sidebaner. På hovedbanen skal skinneafstanden være 134mm. I forbindelse med stationer
må afstanden være en anden. Her er man selv forpligtet til at fremstille overgangsmodul til
strækning med skinneafstand 134 mm. fra midte til midte.
Radius på hovedbanen skal min. være 2500 mm af hensyn til kørsel med skruekoblinger.
Enkeltsporede strækninger (sidebaner) tilsluttes f.eks. på stationer
§ 5.
Skinner skal være kompatible med PECO og Märklin 590- - (tidligere Hübner). Skinnerne
lægges på et 12mm cellutexunderlag afsluttende med et hårdt underlag på min. 30 mm i
enderne i samme profil for sikker fastgørelse af skinnestrengen.
§ 6.
Som ballast anvendes grå sten med en kornstørrelse på 1 – 2 mm.
§7
Landskabet er valgfrit, men skal tilpasses ”nabo”-moduler. Snelandskab bør undgås!
§ 8.
Epoke og kørende materiel er valgfrit. Dog skal tog opstilles med en vis sandsynlighed.
§ 9.
Der anvendes 2-skinne digitalt system, Uhlenbrock med håndholdte radiostyrede terminaler
af typen DAISY II, eller kabelstyrede af typen DAYSY. Der må endvidere anvendes
kompatible systemer.

Såfremt medlemmer ønsker at elektricifisere sporskifter, signaler mv. skal styres analogt.
§ 10.
I forbindelse med udstillinger aftales der i god tid, hvem der har hvad med og antallet af
moduler, der skal køres på, samt hvilke digital adresser der benyttes. Der skal være kørsel
indenfor hele åbningstiden med min. 2 medlemmer til stede.
Der skal være mulighed for at samarbejde med andre SPOR-1 klubber, samt at medlemmer
fra andre klubber efter aftale kan komme og køre med eget materiel på klubbens anlæg på
udstillinger og stande.
Hvis en gæst/tilskuer på en udstilling ønsker at ”prøve” eget medbragte lokomotiv, kan dette
lade sig gøre i begrænset omfang, efter aftale med de medlemmer der deltager på standen.
I forbindelse med messer, stande mv. skal der deltage det antal medlemmer, som banens
størrelse kræver.
§11.
For at tegne klubben udadtil vælges der for to år ad gangen to medlemmer, som varetager
kontakten til DMJU således at et medlem vælges i år med lige tal og et medlem vælges i
ulige år. Endvidere vælges en kasserer i ulige år og en bilagskontrollant i år med lige årstal..
§12
Årsmøde afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse skal ske med mindst fire ugers
varsel, enten pr. brev, eller mail. Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.
Regnskabet føres af kasserer og revideres af den valgte bilagskontrollant.
§ 13.
Dagsorden for årsmødet skal omfatte:
1) Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år.
2) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
3) Fastsættelse af næste års kontingent.
4) Valg ifølge vedtægternes §11 og §12.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt. Under dette pkt. kan intet vedtages.
§ 14.
Bestemmelse om klubbens ophør kan kun ske på et i dette øjemed indkaldt ekstraordinært
årsmøde. Mindst ¾ af klubbens medlemmer skal være til stede og ¾ af disse skal være for
en opløsning. Der kan stemmes med fuldmagt fra medlemmer som er forhindret i at møde.
Er et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke mødt op indkaldes til ny ekstraordinær årsmøde,
hvor alene ¾ af de afgivne stemmer er afgørende, uden hensyn til fremmødet. Her kan
ligeledes anvendes fuldmagt. Stemmeret har kun medlemmer som har betalt kontingent.
Når eventuelle udlæg fra medlemmer er refunderet fordeles et eventuelt overskud til
velgørende formål.
Oprindelig tekst udfærdiget
Middelfart, den 25. marts 2010
Bilag:

1.: Skitse over modul med mål.
2.: Skitse over el diagram.

