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Tidligere kasserer i Lokomotivklubben KLK, Randi Skov, er død, 71 år, efter kort tids sygdom. 

Randi Skov var Koldinger, det vil sige født og opvokset i Kolding. Her blev hun også gift med 

Jørgen Skov, og sammen fik de sønnen Karsten og datteren Susanne.  

Familien boede oprindelig i en lejlighed i den daværende Vestergade, men midtbyen skulle i 

slutningen ag 1960’erne saneres og hele Vestergade rives ned, så allerede da børnene var 

helt små, byggede familien hus på Idyl i udkanten af Kolding. Denne villa har siden udgjort en 

tryg og sikker ramme om familiens liv. 

Randi Skov var et altid venligt men også et bestemt menneske, der vidste at tage ansvar. 

Derfor sagde hun også ja til at træde til som kasserer i Lokomotivklubben KLK – en 

forgænger for den nuværende forening Sydjyllands Veterantog, da der i begyndelsen af 

1990'erne skulle ryddes op efter flere års slendrian med klubbens regnskab.  

Randi Skov var ikke medlem af Lokomotivklubben KLK, men bestyrelsen ansatte hende som 

ulønnet kasserer, og i løbet af kort tid fik hun rettet op på regnskabet samt udarbejdet og 

afleveret de tre foregående års regnskaber. Det var naturligt for hende at påtage sig 

kassererposten i den forening, som spillede så stor en rolle for hendes mand og søn, idet 

både Jørgen og Karsten Skov gennem mange år har været blandt de drivende kræfter i 

remisen i Lunderskov. 

Med Randi Skov som kasserer blev klubbens regnskab i en lang årrække styret med venlig 

men fast hånd, nøjagtig som en kasserer bør gøre. 

Randi Skov var i mange år, frem til hun fyldte 60 og gik på efterløn, en værdsat medarbejder 

hos Danske Fjernvarmeværkers Forening i Kolding. I fritiden var det især familien og 

hjemmet, der optog hende. Det blev gennem årene også til mange sejlture og ferier i 

familiens båd, ind til en tiltagende Parkinsons sygdom gjorde, at hun ikke længere følte sig 

sikker ombord. Det var dog den forbandede sygdom kræft, der gjorde, at Randi Skov døde 

torsdag den 12. februar på Vejle Sygehus. 

Vore tanker går i denne svære stund til Jørgen, Karsten, Susanne og resten af familien. 


