Mødereferat
Dato: 01-02.11.14
Sted: Køge

Referent: Jørgen Hørlyck

Dagsorden punkt

Beslutning

Siden sidst.
1. Status på nye klubber.

Deltagelse i diverse udstillinger har medført 1
ny klub i folden og 2 på vej. Formand deltager i
møde med en klub i Skagen som er potentiel
nyt medlem. Vi er dialog med flere klubber er i
kikkerten som nye medlemmer.

2. Deltagelse på div. messer/udstillinger.

Deltog i Teknisk museums modelbanetræf i
Helsingør, hvor dele af Unionens nye
udstillingsmateriel blev præsenteret.
Enkeltmedlemmer af bestyrelsen har deltaget i
følgende udstillinger: Skive bys 150 års
jernbanejubilæum, Store Byttedag i
Kalundborg, Bjerringbro Modeljernbaneklub,
samtidig aflagde vi besøg på følgende
udstillinger og messer, Dalby, Skørring, Horne,
Bramming og SMT’s reception i forbindelse
med deres åbning af nye lokaler.

3. Nyt tøj samt udstillings materiel.

Nye skjorter og T-shirts præsenteret. Bruges i
forbindelse med deltagelse i diverse
arrangementer. Nyt udstillingsmateriel som
består af følgende: Øst 2 stk. roll up og 1 mobil
frontdisk og vest 2 roll up og bagvæg med 1
mobil frontdisk.
Spor 1 messe på Fyn. Gert deltager om
lørdagen og Jan om søndagen.

Udstillingen Køge 2015.
1. Tema på udstillingen.

Forslag er: Tyskland. Dette på grund af en tysk
ambassadør.
Forslag 2: Børn og unge. Deres tilgang til
hobbyen.

2. Gennemgang af invitations lister.
• Klubber.
• Forhandler.

Invitationen gennemgået og tilrettes af Frank.
Invitationen gennemgået og tilrettes af Frank.
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3. Gennemgang af tilmeldingslister.
• Klubber.
• Forhandler.

Der tilrettes nye tilmeldingslister af Frank.
Invitation og tilmeldingslister tilgår forhandlere
og klubberne når disse er klar.

4. Work shops.

Vi forsøger med 3 – 4 workshops pr dag.

5. Samarbejdes partner.
• ØSJK.
• Skjoldenæsholm.

Forhåndstilmeldt med veterantog
Forhåndstilmeldt med veteranbus

6. Events på vores stand.
• Årets model, vitrine/præsentation.

Jan tager vitriner med lys i med hvor
modellerne vises.

•

Konkurrence.

Vi arbejder på forskellige løsningsmodeller.
Nærmere tilgår klubberne.

•

Børne område.

LGB bane og tegnekonkurrence.

7. Cafeteria
• Udbud af produkter.
• Mad til udstillerne.

Der forhandles på en samlet løsning med
forplejning og priser til udstillere og
forhandlere til både morgen og frokost, samt
kaffe i dagens løb.

•

Cafe i udstillingsområdet.

Ud over cafeteriaet laves der en cafe i
udstillingsområdet

•

Middag lørdag aften.

Der arrangeres middag efter
generalforsamlingen.

8. Bemandings plan.
• DMJU stand.

•

1 konferencier, bestyrelsen – kassere, er
undtaget. Evt. enkelt person til afvikling af
konkurrence.

Indgang, P pladsen, opmåling.

Bemandingsplan gennemgået og justeret til de
nye behov. Tilmelding til bemanding kommer
fra formanden.
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9. Adgangs billetter.

Armbånd: For at minimere snyd bliver det
plastikarmbånd. Adgangsbilletten gælder begge
dage.

10. Diorama konkurrencen.

Oplæg til diorama konkurrence gennemgået.
Præmiestørrelse 3000 kr. 2000 kr. og 1000 kr.
JH forestår udfærdigelsen af gavekort.

11. Status på gæsteanlæg.

Unionen har inviteret det tyske TT anlæg
www.mec-pirna.de
Derudover har Unionen inviteret De Fjellandske
Jernbaner.

12. Status på VIP gæster.

Den Tyske Ambassade inviteret og de har givet
tilsagn om at deltage med 1 person, Evt.
kommer også borgmesteren fra Køge eller
anden repræsentant fra byrådet.
Pressen inviteres også. Yderligere interessante
personer meddeles til Frank.

13. YouTube konto/web kamera.

Henning står for oprettelsen af YouTube konto
og anskaffelse af web kamera

14. Administration.
• Byttepenge.

Kasserer sørger for byttepenge. Rådfører sig
med Jan Bæk.

•

Dankort.

Der bestilles 2 dankortterminaler.

•

Pakning af udstiller poser.

Kassereren.

15. Budget.

Udstillingsbudget gennemgået og tilrettelagt.

16. Udstillings hæfte.

Oplæg lavet af Frank. På 20 sider med 7 sider
annoncer, hvorved hæftet bliver gratis.
Udleveres ved indgangen og ved andre
arrangementer.

17. Markedsførings plan.

Radiospot genbruges i år. Frank sørger herfor.
Pressedækning er begyndt.
Plakater i A3 og A4 til klubber og forhandlere.

Formand: Jan-Ole Hansen

næstformand: Frank R. Taarup

kasserer/ Sekretær: Jørgen Hørlyck

Best. medlem: Henning Lander

Best. medlem1: Gert Frikke

Suppleant:

3

Mødereferat
Udstillingsfoldere lavet.
Status på økonomi.
1. Gennemgang af regnskab 2014

Der laves en buffer på 100.000 kr. pr. 01.01.15.

2. Er der restancer 2013/2014.

Restancerne vil blive taget op på
Valbyudstillingen med evt. berørte parter. Evt.
restanter kan kun deltage på DMJU’s Køge
udstilling når det fulde skyldige beløb er
indbetalt.

3. Kontoplaner.

Når regnskabet er endelig overtaget fra Jan
Bæk bliver denne udarbejdet

4. Klub nr. hvad er statussen på dette/virker det?

Tages op på et senere tidspunk

5. Takstblad
Tilfredsheds analyse.
1. Oplæg fra JH til en tilfredshedsanalyse.

MOROP og Nordisk samarbejde.
1. En status fra FRT på hvor lang vi er kommet i
dialogen med MOROP.

Kommer på hjemmesiden
Muligheden gennemgået. Frank undersøger
digital løsning. Gøres klar til udsendelse efter
Køge udstillingen.
Kontakt er opnået til MOROP. Vi fortsætter
dialogen

2. Status på NEM808 DK.

Status på Nem80+8dk bliver godkendt i 2015.

3. Oplæg til et nordisk samarbejde ved Frank.

Første møde med de nordiske
samarbejdspartnere i november 2014.

Status på vedtægtsændring.
1. Hvor langt er gruppen nået ved Gert.

2. Udvidelse af bestyrelsen.

Gert gennemgik de foreslåede ændringer som
gruppen er kommet med. Disse finpudset på et
samlet møde i arbejdsgruppen
Bestyrelsen indstiller at der fremover udvides
med 1 suppleant til i alt 2 suppleanter.

Hjemmesiden.
1. Status på hjemmesiden ved HL.
• Nyt layout.

Henning gennemgik det nye layout, som
bestyrelsen fandt spændende, og Henning
sørger for de sidste tilretninger.
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•

Hvor langt er vi med databasen og en
evt. gennemgang på denne.

Martin – samarbejdspartner – gennemgik den
nye database. Den blev godkendt og han
færdiggøre databasen så den kan tages i brug
lige efter jul 2014.

•

Mulighed for at klubberne kan lægge
deres klubbalde på hjemmesiden.

Klubberne får mulighed for at sende en pdf fil
til Henning af deres klubblad. Kun de sidste 2
numre af bladet

•

Antal besøgende på hjemmesiden.

Henning gennemgik statistikmulighederne, der
viser sig meget anvendelig for bestyrelsen

Markedsføring strategi for 2015.
1. Messer/udstillinger.

Generelt. Bestyrelsen er indstillet på at deltage
i så mange messer/udstillinger, der har DMJU
relevans som muligt, og hvor ressourcerne er til
stede.
Bestyrelsen er indstillet på at DMJU er synlig i
jernbanerelateret medier.

2. Annoncer.

3. Evt. TV.

Der arbejdes videre på muligheden for TV spot.

4. Besøg i klubber.

Bestyrelsen er indstillet på at besøge klubberne
efter behov, og efter anmodning fra klubberne

Nyhedsbrevet.
1. Nyt navn.

Nyhedsbrevet vil få nyt navn og nyt logo fra
01.01.15. Vinderen af konkurrencen vil få
besked inden navnet offentliggøres.

2. Markedsføring af nyhedsbrevet.
• Via annoncer.
• Via mails.
Generalforsamling.
1. Indkaldelses dato.

2. Dato, kl., sted.
EVT. Underskrift af mødereferat.

Bestyrelsen finder ikke, at der på nuværende
tidspunkt er grundlag for ændring i opsættet.
Indkaldelse til generalforsamling vil være alle i
hænde senest 01.03.15
Lørdag den 25.04.15 ca. kl 18.00 i forbindelse
med Køgeudstillingen
Mødet blev sluttet i god ro og orden og
derefter styrtede vi afsted til Valby til
Hobbymessen.
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