
Dansk Model Jernbane Union

Referat af DMJU Bestyrelsesmøde i Ringsted d. 23/10 2011.

Tilstede:

Jan-Ole Hansen (jh), Jan Kaspersen (jk), Bent Herlin Jensen (bj), Bernt Hansen (bh), Leif Jensen (lj), 
Ebbe Merkelsen (em), Flemming Ormstrup (fo), Gert Frikke (gf), Hans Otto Wrang-Andersen (ho)

Ikke tilstede:

Jens Brietzke (jb)

Mødet blev afholdt i SPMJKs lokaler i Ringsted.

Den på Generalforsamlingen i Odense valgte nye Formand Jan-Ole bød velkommen og 
præsenterede Dagsordenen: - Konstituering af bestyrelsen, - Opgavefordeling, - Udstilling 2012, - 
eventuelt.

Først præsenterede jh den nye dreng i klassen: Hans Otto (ho) der lige som Jens (jb) har søgt på 
DMJUs opslag om en MOROP repræsentant. Han har sammen med Jens (jb) fået jobbet. Ho 
fortalte hvad opgaven går ud på, oversættelse af NEM normer og repræsentation af DK i MOROP, 
så vi glæder os til at se hvad der sker på den front.

Bestyrelsen konstituerede sig efter lidt diskussion som følger:

Formand Jan-Ole Hansen På valg i 2013

Næstformand / Økonomiansvarlig Bernt Hansen På valg i 2014

Sekretær Leif Jensen På valg i 2012

Bestyrelsesmedlem 1 Jan Kaspersen På valg i 2014

Bestyrelsesmedlem 2 Ebbe Merkelsen På valg i 2012

Derefter lovede Bent (bj) at passe kassen til næste generalforsamling, da bestyrelsen ikke vil 
udpege en ny kasserer for kun et år. Bernt bliver så bestyrelsens ansvarlige støttet af bj.

Næste punkt: Opgavefordeling blev efter en god debat lagt fast som følger:

Formand: Kontakter ud ad til, nyhedsbreve Hjælper Gert Frikke

Næstformand: IT, Hj.side, Plan/brandtegning Hjælper Flemming Ormstrup

Sekretær: Events på/uden for Udstillinger Hjælper Ebbe Merkelsen

Kasserer: Kassemester, tilmeldinger Udstilling Hjælper øvrige Best.medl.

Best. Medlem 1: MOROP, Udstillingsmateriel Hjælper Hans Otto Wrang-Andersen og 
Jens Brietzke
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Derefter præsenterede Gert sit oplæg til nyhedsbrev og julebrev, samt indholdet i de forskellige 
rubrikker i nyhedsbrevet. Vi glæder os til de fremtidige nyhedsbreve.

Der blev snakket om hvordan vi kan rundsende informationer og nyhedsbreve til klubberne 
elektronisk, men også internt i bestyrelsen. Her især om hvad accept af en rundsendt information 
vil være. Det vedtoges at intet svar efter 7 dage er lig en accept af indholdet.

Til klubberne blev det vedtaget at oprette en distributionsliste over disse, så det er nemt og hurtigt 
at få nye informationer ud.

DMJUs profil  skal også forsøges styrket ved at anvende samme opsætning og layout på alt der 
udsendes og præsenteres af Unionens repræsentanter, en designmanual.

Gennem hele mødet dukkede spørgsmålet om Stoholm (Viborg) udstillingen og DMJU udstilling 
2012 op, og disse blev godt belyst – Stoholm: DMJU deltager som aktiv event på lige fod med 
klubber, og har her lovet at få fyldt ekstra klubber på.. her blev der luftet en del muligheder og 
formanden vil nu undersøge mulighederne.. 

DMJU udstilling 2012 skal jo efter traditionen afholdes i Jylland i 2012, og der har et stykke tid 
været arbejdet på hvor vi kunne være: Dette er nu på plads og derfor blev der fordelt opgaver i 
forbindelse med denne udstilling. Det blev besluttet at afholde Generalforsamling 2012 i 
forbindelse med udstillingen. Denne vil blive afholdt i Bramdrupdam hallerne i Kolding den 14-15 
april 2012. Det blev vedtaget at jo styrer offentliggørelsen af tid og sted for udstilling. 

EDB til infostanden og udstillinger i øvrigt blev drøftet og der blev fremlagt forslag til indkøb der 
vedtoges.

Under eventuelt blev der talt om rettelser af div. Skemaer og links til DMJU tilden nye formands 
mail. jh.dmju@youmail.dk, Formanden opfordrede igen til at alle i bestyrelsen fik skrevet en lille 
fortælling om sig selv og modeltogsinteressen. 

Til slut skal der lyde en stor tak for husly og fremvisning til Sønder Park Modeljernbane Klub. Hvor 
vi fik set et flot anlæg, og endnu engang overbevist os selv om at en bane aldrig bliver helt færdig, 
så fra Bestyrelsen en stor TAK..

Lynge 30/10-2011

Leif Jensen

Sekretær
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