Støtteforeningen KLK
- støtter fortiden – for fremtiden Bestyrelsesberetning for 2013
Støtteforeningen KLK for DSB Museumstog, Kolding afdelingen har nu været
på banen siden den 1. januar 2010, altså i 4 år.
Igen i år, som i de forgangne år, har foreningen holdt 4 bestyrelsesmøder. Vi
har stadigvæk den opfattelse, at det også i år har været et godt år.
Medlemstallet er på 268.
Så vi betragter år 2013 i lighed med de andre år som en god økonomisk
ballast, i det vi jo kun har behov for en mindre stødpude til udgifter. Så vi har i
år 2013 igen haft den glæde, at uddele et støttebeløb på 15.000 kr., som vi
har modtaget af en fond, til DSB Museumstog afd. Syd. Med glæde har vi også
fået bevilliget 10.000 kr. til pr-arbejde fra Visit Vejle. Som i de andre år, er det
os også i år en glæde at uddele penge, for det er jo det Støtteforeningen vil
gøre fremover, at samle midler ind til DSB Museumstog afd. Syd.
Igen i år har medlemmerne, som følge af den gode økonomi, haft den glæde,
at de modtog et nummer af Togfløjten med hele 60 sider, i forhold af de andre
3 Togfløjter som er på 28 sider. En stor tak skal lyde til Togfløjtens redaktør
Martin Wilde, for et godt stykke arbejde. Efter et indslag om Langelandsbanen i
Togfløjten 4/2013 var salget på Langelang godt
Vores hjemmeside www klk .dk har igen i år været godt besøgt, i alt 52.660
har været inde og kigge, i alt godt 900.000 hits.
De dage der har været flest besøgende, har der været over 250 besøg på én
dag, det var d. 14. juli, d. 18. aug (veterantræf) og den 7. og 8. dec
(julekørsel i Grejsdalen)
Efter i 35 år at have holdt til på Sct. Jørgensgård har vi nu flyttet
Støtteforeningens KLK´s medlemsmøder og generalforsamling til et nyt sted i
Kolding, nemlig til mødelokalerne hos Kolding Stadsarkiv i Nicolai-komplekset.
Problemet var, at brugen blev vanskeligt af at lokalerne også bruges til skole
og kraftig stigende priser på kaffe, the og brød hos Sct. Jørgensgård.
Igen var aktiviteterne for vores medlemmer et godt tilløbsstykke, ikke mindst
med mange gode foredragsholdere til medlemsmøderne på Nicolai i Kolding.
Ved denne lejlighed, vil vi gerne takke ”Gittes Togkiosk” for forplejning på
stedet i form af øl, vand, the og franskbrød med pålæg og det for det halve det
har kostet på Sct. Jørgensgård.
Vi startede ud den 20. februar med Lars Vinholt-Nielsen, som viste billeder fra
og fortalte om ”De Fynske Jernbaner” Den 9.pril, efter generalforsamlingen,
viste Thomas Thomsen et udvalg af hans flotte jernbanebilleder. Den 25.
september havde vi et dobbeltarrangement med Allan Støvring-Nielsen og Jan
Williams.
Allan Støvring-Nielsen viste billeder og fortalte om det at tage jernbanebilleder
og hvordan man finder de mere usædvanlige motiver, Efter pausen forsatte
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- støtter fortiden – for fremtiden Jan Williams, indehaver af Grimstrup Film, med at fortælle lidt om det at lave
jernbanefilm i Danmark samt viste filmklip fra dampdrift og anden
jernbanedrift på Cuba. Den 13. november havde vi Lars Gregers Hansen, som
viste sin splinter nye film om Kolding Banegård, filmen beskriver banegårds
historie og livet på og omkring banegården nu og især tidligere. Efter pausen,
fortalte han om det at lave lokalhistoriske film
Støtteforeningen KLK har mange andre opgaver, her i kort orientering:
-Togfløjten er udkommet med 4 numre i alt 144 sider med i alt 10 skribenter.
Stor tak også til dem.
-Fribilletter til medlemmerne til Vejle-Jelling
-Rundvisning i LK og information om arbejdsstedet, DSB Museumstog og
Støtteforeningen KLK, den 29.august.
- Udgivelse og salg af DVD-film om kørslerne i 2013 med Museumstog Syd
med optagelser fra Odense og Thomas Tog, fra Haderslev ifm Dronningebesøg,
sommerkørsler Kolding, Vejle samt juletogene på Haderslevbanen og i
Grejsdalen. Vi takker fotografen for optagelserne.
- Gennem Togfløjten og på selve medlemsmøderne har vi formidlet salg af
bøger med en økonomisk fordel for medlemmerne.
-Vi har støttet Museumstoget med styring af annoncer og tryksager til
veterantoget.
-Julefrokost – der støttede vi også det sociale liv ved Museumstog Syd.
Støtteforeningen siger tak til sponsorer.
Sidst men ikke mindst vil vi sige tak til alle jer, der støtter Støtteforeningen
KLK.
Det var den bestyrelsesberetning, vi mener giver en god beretning om
Støtteforeningen KLK´s arbejde i det forhenværende år.
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