
Referat af bestyrelsesmøde i Køge 17/6-2012

1. Bestyrelsens sammensætning og opgaver
- Bestyrelsens sammensætning blev gennemgået og fordelt
- Bernt Steen Hansen næstformand opgaver udstillingshal og strøm
- Jan Kaspersen bestyrelsesmedlem opgaver MOROP
- Robert Kessler bestyrelsesmedlem opgaver events
- Jan Bæk kasserer 

2. Evaluering af Bramdrupdam
- Spørgeskemaer blev gennemgået og evalueret
- Parkeringsproblem ved udstillingshal blev gennemgået og løsning blev diskuteret
- Forespørgsel på walkie-talkie til brug i hallerne – Bernt undersøger pris
- Forespørgsel på veste med DMJU-logo – Jan Kaspersen finder pris
- Tilmeldingsblanket til udstilling blev gennemgået og diskuteret – fremadrettet skal 

der udsendes bekræftelse på modtagelse af tilmelding – afkrydsning af strøm
- Tilbagemeldinger fra forhandlere og klubber blev gennemgået – generelt positiv 

kritik
- DMJU indkøber 10 stk. kabeltromler der mærkes og udlejes mod depositum
- Jan Kaspersen undersøger om der kan købes gulvtæppe, standvægge og forhæng til 

DMJUs stand
- Tilbagemelding på udstilling på hjemmeside blev diskuteret – tal fra hjemmesiderne 

sender Flemming Ormstrup til Gert
- Nye skemaer for vagtplan til billetsalg udarbejdes af Bernt

3. Regnskab for Bramdrupdam
- Regnskabet gennemgået og diskuteret
- Afregning af klubber og bestyrelse diskuteret – Jan-Ole kommer med udkast for 

Bramdrupdam og fremadrettet
- Markedsføring blev diskuteret
- Besøgstal blev diskuteret og accepteret – dog var det for lille
- Bent Herlin afleverer regnskab afsluttet 1/7-2012. Hvorefter tiltrædende kasserer 

tiltræder. Afgående revisor og tiltrædende revisor gennemgår og reviderer regnskab 
for godkendelse og overdragelse

- Budget for resten af året 2012 udsendes
- Vedr. moms/told-skat – Jan-Ole og kasserer undersøger
- Flyers og distribution af do. Blev diskuteret

4. Næste udstilling
- Ny plakat til udstilling fra Jan-Ole gennemgået
- Dato for udstilling diskuteret og fastlagt – offentliggøres primo juli 2012
- Tilmeldingsblanket til forhandlere til næste udstilling rettes til af Bernt og sendes til 

Jan-Ole

5. Status på Plan 2012
- Formanden kommer med oplæg på årets model
- Formanden er i gang med at indhente sponsorater



6. Fotokonkurrence
- Fotokonkurrence blev gennemgået og diskuteret
- Emne blev aftalt

7. Evt.
- Forslag vedr. nem-norm blev gennemgået og diskuteret
 


