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Dato:  02.09.18           
Sted: Ringsted 

Referent:  
Jan-Ole Hansen 

Dagsorden punkt Beslutning 
Velkomst 
 

Jan-Ole Hansen (JOH) bød velkommen. 
Specielt velkommen til Jan Fjorbak som er 
vores nye ”workshop og event 
koordinator” 
En ny klub har rette henvendelse om 
optagelse i DMJU. Det drejer sig om LEGO 
foreningen ”Bygge pladen” som er ved at 
lave en selvstændig klub kun for tog. 
Klubben hedder ”Togklodsen” I foreningen 
er de lige så entusiastisk med hensyn til 
korrekthed af modeller og kopier af 
virkelige bygninger. Mere herom senere. 

Økonomi 
 

Der er konstateret et behov for en ny PC 
til regnskabsdrift. Der er fra bst. godkendt 
indkøb en ny til kassereren. Henning er på 
sagen.  
Peter gennemgik status på regnskab. 
Overskud på udstillingen blev på kr. 
40000,- hvilket bst. finder tilfredsstillende  
taget det gode vejret i betragtning. 
Bst. debatterede afregnings proceduren 
for de kommercielle udstillere samt 
hvordan vi får klubberne til at betale til 
tiden. Kassereren har et stort tidsforbrug 
på at inddrage mangle indbetalinger.   

Planlægning ”Modeltog for Alle” 2019  
1. Generelt. 

 
 
 

2. Opgavefordeling 
 
 

 
Datoerne for udstillingen er som 
offentliggjort d. 30-31 Marts i Taastrup 
Idræts Center. 
 
Jan-Ole: 
Halplaner, fysisk opmåling, lokale 
disponering, invitationer  
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3. Program for udstillingen ( Workshops og event).  

 

 

 

4. Plan for af og pålæsning af udstillingsmateriel 
ved ankomst og nedtagning. Parkerings 
muligheder.  Indtjekning på udstillingen. 

 

Frank: 
Markedsføring, kontakt til udenlandske 
udstillere, kontakt til lokalområdet, 
udstillingsvejledning. 
 
Peter M: 
Opret budget i dropbox, betalingsformer. 
 
Henning: 
Hjemmesiden, Facebook, under søge 
mulighed for LIVE streaming.  
 
Willy: 
Bemandingsplan, Halplan i samarbejde 
med Jan-Ole. Parkering og 
af/pålæsningsplan. 
 
Peter L. (suppleant): 
Bord/stole udlevering samt hjælpe Peter 
med ankomster.  
 
Jan F: 
Workshops lokalet + gå til hånde. 
 
 
Jan F. fremlagde et oplæg til workshop og 
børne konkurrencer.  Det endelige 
program offentliggøres senest 01. 
november. Tegne og bygge konkurrence til 
børn, 3 workshop i løbet af dagen. Evt. bog 
cafe.  
 
Der udarbejdes en plan for udstillere i 
forbindelse med af og pålæsning samt 
parkering. Willy er ansvarlig. 
Der ind tjekkes på samme måde som i 
Kolding v/ankomst, samt udlevering af 
borde og stole. 
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5. Markedsføring. Keld, vores tidligere grafiker er desværre 
stoppet på grund af sygdom. Vi takker 
mange gange for Kelds indsats. Pt. har vi 
ikke en afløser på frivillige basis, så lige nu 
kommer vi til at bruge en professionel 
grafiker. Vi håber at der i DMJU er en med 
grafisk baggrund der vil hjælpe os.  
Frank gennemgik oversigten på 
markedsførings området. Bl.a. vil vi booste 
vores synlighed på Facebook. 
Vi vil endnu en gang, kraftigt opfordre de 
lokale klubber til at hjælpe med den lokale 
markeds føring. Herunder uddeling af 
plakater og gratis børne billetter. 
Alternativt vil vi benytte lokale idræts 
klubber. Behov for hjælp til omdeling 
primo februar. Mere her om senere.  

Morop. Frank R. Taarup (FTR) gennemgik hvad der 
sker i Morop. Frank forslog at vi fik en 
tekniskkyndig  konsulent til at gennemgå 
de oplæg der kommer fra den tekniske 
kommission.   

”Årets model” 
 

Vi er i øjeblikket ved at finde hjælpere som 
skal stå for at vedligeholde 
produktoversigten på hjemmesiden i de 
forskellige skalaer. 

Fotokonkurrence. 
 

Emner drøftet.   
Tema: ”Langs skinnelegeme” 
Miljø langs banen, bygninger, 
installationer og natur. Der skal 
forekomme skinner og tog på billedet. 
Invitationen bliver udsendt i løbet af uge 
36.  

Eventuelt Almen orientering om div. småemner. 


