Dansk Model Jernbane Union
Referat af DMJU Bestyrelsesmøde i Middelfart d. 18/12 2011.

Tilstede:
Jan-Ole Hansen (jh), Jan Kaspersen (jk), Bent Herlin Jensen (bj), Leif Jensen (lj), Ebbe Merkelsen
(em), Flemming Ormstrup (fo), Hans Otto Wrang-Andersen (ho)
Ikke tilstede:
Bernt Hansen (bh), Jens Brietzke (jb), Gert Frikke (gf)
Mødet blev afholdt i MDMJKs lokaler i Middelfart.
Formanden Jan-Ole startede mødet 1100, med at byde velkommen og præsenterede dagens
Dagsordenen:

1. Evaluering af Model messen i Stoholm.
2. Bramdrupdam DMJU udstilling 2012.
a. Hjemmeside til udstilling / reklamefilm.
b. Opgave fordeling.
c. Budget til udstillingen.
d. Workshops og timeplan på vores stand.
3. Bordet rundt.
Ad 1:
Den nye stand var på prøve og viste sig at være et godt tiltag. Op til messen og med på denne var
ligeledes en ny medlemsklub, Velkommen til Mjk Grenaa-banen. Udstillingen som helhed mente
de fra Bestyrelsen der var til stede, var rimeligt besøgt, men der var plads til flere.
Fotokonkurrencen gik godt , havde 7 deltagere. Vinderne er offentliggjort på DMJUs
hjemmmeside. Det blev ligeledes oplevet at arbejdende stande giver mere publikumsrespons end
et automatisk kørende anlæg, og at dette også er ønskeligt på DMJU udstillingerne.
Ad 2:
a. DMJU udstillingen i Bramdrupdam skal markedsføres bedre end hidtil, med udstillings
hjemmeside, annoncer i vores fagblade, en lille reklamefilm, foldere og annoncering hos vore
udstillere - hvordan gør vi det og hvem, det blev til en god snak. Vi prøver en masse af.
Billetpriser som i Køge.
b. Bestyrelsen blev enige om følgende opgavefordeling i forbindelse med udstillingen:

Dansk Model Jernbane Union
a. Bespisning, Borde/stole, Jan K.
b. Tilmeldinger, Halindretning, IT, Bernt.
c. Workshops, Leif & Ebbe.
d. Annoncering div., Flemming & Leif.
e. Plakatrettelser, Jan K.
f. Anmeldelse Erhvervsstyrelsen, Jan-Ole.
g. Timeplan indgang, Messestanden, Ebbe.
h. Web / IT, Flemming & Bernt.
i.

Tilslutningsbusser, Producentkontakter, Publicity, Jan-Ole, Bernt, Jan K.

j.

Billetter, Bent & Jan K

c. Det vil forsøges at lave en Netbaseret løsning til budgetopfølgning (Flemming), ligeledes blev
retningslinierne for klubber og udenlandske anlæg rundet
d. Vi vil forsøge ud over at DMJUs stand er bemandet med bestyrelsen, også at have aktiviteter
på standen.
e. Udenlandsk udstillingsanlæg diskuteret, Plan 2012 diskuteret, Udvidelse af
bedømmelseskategorier til også at have en kategori for Eksklusiv modeller (modeller
fremstillet i 1-10 eksemplarer (str. 0 & 1 har sjældent Dansk i stort antal)).
Generalforsamlingen kort berørt.
Mødet sluttede efter 2 timer i god ro og orden.
Det er med sorg i sinde at Bestyrelsen læste medsendte flyer i det sidste nummer af bladet Banen,
at Banen endegyldigt lukker og slukker efter mange gode år i Modelfolkets tjeneste. Slutteligt blev
der tid til en rundvisning i MdMJK og Formanden præsenterede Plan 2012 for MdMJKs
medlemmer.
Til slut skal der lyde en stor tak for husly/kaffe-kage og fremvisning af Middelfart Modeljernbane
Klub, hvor vi fik set et anlæg under opbygning, men samtidig opsagt i deres nuværende lejemål, og
endnu engang overbevist os selv om at en bane aldrig bliver helt færdig, så fra Bestyrelsen en stor
TAK..

Lynge 30/12-2011

Leif Jensen
Sekretær

