Mødereferat
Dato: 06.10.15
Sted: Bramdrupdam Hallerne

Referent: Jan-Ole

Dagsorden punkt

Beslutning

Siden sidst.

Formanden bød velkommen.
Siden sidst har bestyrelsen deltaget i forskellige
udstillinger og aktiviteter.
Teknisk Museum: Henning og Frank deltog i
denne og de fik vist DMJU frem. Det med førte
4 kontakter til potentielle nye klubber.
Byttemarkedet i Skørring: Gert var til stede som
DMJU repræsentant, og fik mange gode
tilkendegivelser på vores arbejde. Gert og JanOle havde et møde med Grenaa klubben ang.
markedsføring af deres udstilling, og
formanden gav tilsagn om at deltage næste år
med en stand. Derudover havde de også en god
dialog med en interesseret klub om indmeldes i
DMJU. Klubben har efterfølgende indmeldt sig.
Mere herom senere.
Hobby messen Aalborg: Gert og Jan-Ole deltog
på denne messe med en stand. Vi fik en masse
god snak med de nordjyske modeltogsfolk og i
den forbindelse fik vi fortalt om Modeltogets
Dag d. 02. december, samt omkring vores
kommende udstilling i Bramdrupdam næste år.
Udstillingen gav også 4 konkrete henvendelser
fra interesserede klubber.

Status på økonomi.
1. Gennemgang af nyt regnskabsprogram.

2. Gennemgang af regnskab.

DMJUs arkiv
1. Beskrivelse af DMJUs historie via vores arkiv.

Formand: Jan-Ole Hansen

Frank gennemgik opsætningen af det nye
regnskabsprogram. Der er stadigt et par
mangler og udfordringer, derfor har Frank
tilmeldt sig et kursus omkring dette program.
Regnskabs status blev gennemgået af Frank.
Det endelige resultat vil foreligge ved næste
møde, når Frank har færdiggjort den endelige
kontoplan og færdigøre indtastningen.
Da vores arkiv pt. står opmagasineret hos
Sydvestjydsk Modeljernbaneklub, er Gert som

Næstformand/kasserer : Frank R. Taarup

Best. medlem 1: Henning Lander

Sekretær: Jørgen Hørlyck

Best. medlem 2: Gert Frikke
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Mødereferat
har fået tildelt opgaven at beskrive vores
historie, i dialog med Jan Kaspersen. Efter flere
forsøg er det nu aftalt, at Gert kan besigtige
arkivet i løbet af november 2015 og samtidig
aftale udlevering af dette, så han kan
påbegynde scanning af vores arkiv. Vi regner
med at Sydvestjydsk Modeljernbaneklub og Jan
Kaspersen vil medvirke til at løse denne store
opgave
Bramdrupdam udstillingen.
1. Foreløbig handleplan.

Bestyrelsen gennemgik de fysiske forhold i
Hallen. Der arbejdes med 2 scenarier. Scenarie
A. hvor kun hal 1 og 2 er i brug. Dansesalen
brugs til middag og generalforsamling. Scenarie
B. Hal 1 og 2 + dansesalen og middagen flyttes
til andet lokale. Generalforsamlingen afholdes
evt. på 1. sal. Områder omkring billetsalg er
gennemgået og indrettes efter hvilket scenarie
der benyttes.

2. Indhold på udstillingen.

Workshop (3-4 stk.), børneafdeling (hjælp og
ideer til dette ønskes), Diorama konkurrencer,
uddeling af diplomer til årets model, evt.
veterantog.

3. Markedsføring og markedsføringsmateriel.

Radio spot, plakater, flyers, banner, gerne en
lørdag i Kolding storcenter, DMJU oprette en
Facebook profil. Magasin til udstilling.

4. Behov for et Adobe Illustrator program

Ja, der købes en nøgle (ligger på Franks
computer)

5. Opgaver.

Jan-Ole: Kontakt til hallen (mad, borde/stole)
tilmelding.
Frank: Markedsføring, udstillingsvejledning, alle
blanketter, økonomi.
Henning: Web og video, reklamevideo
Jørgen: Børneevent afdelingen, workshop
(tidsplan),
Gert: Bemandingsplanen, artikler til
udstillingsmagasin (i samarbejde med Frank),
foto på udstillingen.

Formand: Jan-Ole Hansen

Næstformand/kasserer : Frank R. Taarup

Best. medlem 1: Henning Lander

Sekretær: Jørgen Hørlyck

Best. medlem 2: Gert Frikke
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Aktiviteter i efteråret.
1. Udstillinger vi skal deltage på.

Jan-Ole besøger Byttemarked i Tømmerup,
Kalundborg. Frank besøger Hässleholm
byttemarked. Henning deltager på SOVNK træf
i Dalby.

2. Modeljernbanens dag.
Informationer er nu rundsendt. DMJU har stand
på KH d. 02. december fra kl. 10.00-18.00. Vi
regner med at flere klubber/forhandlere følger
med lokale aktiviteter.
3. Fotokonkurrencen.

Fotokonkurrencen vil blive rundsendt i løbet af
denne uge til klubberne.

4. Årets model 2015

Ansøgning til 1-2 konsulenter til at hjælpe
bestyrelsen med denne opgave er nu at finde
på vores hjemmeside. Vil også blive
genfremsendt til klubberne.
Som lovet, har vi nu lavet en kandidatliste i de
forskellige kategorier. Brev til producenter vil
blive fremsendt i løbet af ugen omkring
kandidatlisten.

EVT.
1. Underskrift af mødereferat.

Formand: Jan-Ole Hansen

Næstformand/kasserer : Frank R. Taarup

Best. medlem 1: Henning Lander

Sekretær: Jørgen Hørlyck

Best. medlem 2: Gert Frikke
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