Formandens beretning 2017
Status på DMJU:
Så er der gået et år siden sidste generalforsamling og det er tid til at gøre
status. Et år med masser af udfordringer og spændende oplevelser.
Status på antal medlemsklubber i DMJU. Vi har haft 1 klub, der er
udmeldt grundet opløsning (Tingbjerg), men til gengæld har vi haft en
positiv tilgang til DMJU. Vi har siden sidste generalforsamling modtaget
indmeldelse af 4 klubber, så det er med stor glæde og stolthed som
formand, at jeg ser, at DMJU fortsat er i fremgang og nu kan meddele, at
DMJU nu har 105 medlemmer.
Udstilling:
Bramdrupdam udstillingen 2016 blev deltagermæssigt en stor succes,
både økonomisk og antal publikum, men også med antal udstillere, det
gav samtidig en kæmpe udfordring med hensyn til pladsen i hallerne.
Vores udstillinger er efter hånden vokset til en størrelse, som giver os
store udfordringer med hensyn til hallens størrelse. Det har vi måtte
sande i år med Køge udstillingen. Som de fleste vil vide, har der de senere
år været alt for lidt plads i Køge-hallerne til alle de interesserede klubber
og forhandlere, der har ønsket at udstille på Danmarks største model
jernbane udstilling. I 2015 forsøgte vi at løse problemet ved at leje et telt
på 300 m2 som supplement til hallernes 2300 m2, så vi i alt rådede over
2600 m2. Det løste også pladsproblemet, men havde andre negative
konsekvenser, der gjorde det til en uholdbar løsning at gentage. DMJU's
bestyrelse var derfor glade for at erfare, at Køge kommune havde planer
om at udvide hal kapaciteten med en hal 3 på 1700 m2, som skulle være
klar til vores næste udstilling i 2017, altså nu. Desværre viste planen sig
ikke at kunne holde, hvorfor det blev besluttet at opføre (oppuste) en
midlertidig hal, en såkaldt Airdome hal på 600 m2. Det var også
acceptabelt for DMJU, som indgik kontrakt med Køge hallerne om alle tre

haller i efteråret 2016. Ganske vist har Airdomen nogle praktiske
brugsmæssige problemer, men dem regnede vi med at kunne løse. D. 10.
februar 2017, midt i vores planlægning af udstillingen, får vi så at vide af
Køge kommune, at Airdomen slet ikke må anvendes til udstilling, men kun
til idræt og med max. 49 personer i hallen ad gangen. Dette skyldes
forhold i forbindelse med nødudgange og anden sikkerhed, og kan ikke
ændres. På trods af, at vi har en kontrakt, er vi altså nu smidt ud i kulden.
Bestyrelsen reagerede hurtigt. Vi undersøgte andre muligheder i
nærområdet og fandt Rishøj Idrætscenter, ca. 5 km nord for Køge
hallerne. Rishøj har en 1000 m2 hal, som heldigvis viste sig at være ledig
(næsten) i vores udstillings weekend. Det betyder, at vores store udstilling
nu kommer til at findes på to lokationer, nemlig i Køge hallerne (2 haller
på i alt 2300 m2) og i Rishøj Idrætscenter (1 hal på 1050 m2). Det giver
selvfølgelig nogle udfordringer for både logistik og med stand fordeling.
Men udfordringer er til for at løse, og bestyrelsen har vurderet, at
beslutningen om to afdelinger er den rigtige. Alternativet havde nemlig
været aflysning af hele udstillingen! Beslutningen har dog haft den
udfordring, at vi i bestyrelsen har brugt ekstrem mange timer på at få det
hele til at flaske sig, og jeg vil her rette en kæmpe stor tak for indsatsen.
Desværre har der også undervejs, været nogle trælse udfordringer. Vi har
prøvet at informere så hurtigt og åbent som muligt. Både direkte til
klubberne, men også på debatfora, for at undgå misforståelser og
rygtedannelser, men det er desværre ikke lykkes helt. Værst har været, at
klubmedlemmer, som har kommenteret og debatteret, fordi de oftest
mener eller tror, at de ved bedre end alle andre - dog uden at kende til
fakta og fordi de ikke læser eller modtager de informationer, vi udsender.
Jeg har sagt det før. Min/vores telefoner/mail er altid åbent og kan man
ikke få fat på mig, er alle i bestyrelsen fuldt ud kompetente og har
kompetence til at informere. Som en konsekvens og hjælp, kan man fra i
år, se alle de informationer vi udsender til klubberne, på vores
hjemmeside og jeg håber at de kontaktpersoner i klubberne, der
modtager vores mails, vil hjælpe os med at videreformidle det til

menigmand, så vi i fremtiden kan udgå disse episoder, som er meget
dræbende for lysten til at arbejde for DMJU.
Modeljernbanens Dag
Igen i 2016 blev der afholdte Modeljernbanens Dag. Denne gang deltog
flere klubber. Bestyrelsen valgte lave et hæfte, som klubberne kunne
trække på. Og vi mener, at dette er en fremtidig indsats, vi skal
videreudvikle på. Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra de
deltagende klubber.
Den fortsatte videreudvikling af DMJU
Bestyrelsen ønsker at DMJU forsat skal udvikle sig, og vi har mange ideer
på blokken, men vi må også konstatere, at vi er ved at løbe tør for ledige
timer, og samtidigt vil vi gerne knytte klubberne tættere til DMJU. Derfor
vil vi bl.a. oprette et udstillingsteam, som kan bistå og hjælpe og med at
udvikle vores udstilling. Stillingsopslaget kan man se i sidste udgave af
DMJU NEWS. Vi mangler også en, der vil hjælpe til med at vedligeholde
vores produktoversigt til årets model. Som sagt, så har vi brug for jer, hvis
vi fortsat skal skabe nye tiltag og fortsat gør DMJU til en forening, man er
glade for at være medlem af.
Sponsoraftaler
I 2011 iværksatte vi plan 2012 og et af tiltagene var forsøg på at skabe
samarbejde mellem det kommercielle marked og DMJU. Det har over år
stille og roligt udviklet sig og fra 2017 har det i den grad taget fart. Vi kan
nu præsenter 11 betalende sponsoraftaler så vi i år har kr. 33000,- til
udlodning i forbindelse med div. konkurrencer. Så nu er der virkelig grund
til at bakke op om konkurrencerne og få del i puljen.
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