
Referat af DMJU Bestyrelsesmøde i Odense d. 4/9 2011.

Tilstede:

Jan Kaspersen (jk), Jan-Ole Hansen (jh), Bent Herlin Jensen (bj), Bernt Hansen (bh), Leif Jensen (lj).

Ikke tilstede:

Ebbe Merkelsen.

Gæster:

Flemming Ormstrup (fo), Gert Frikke (gf).

Mødet blev afholdt i MJK ”Puffen”s lokaler i Odense.

Der skal indledningsvis lyde en stor tak for kaffe/brød og husly, og fremvisning af en spændende 
bane og lige så spændende udnyttelse af lokalerne, der ikke lige er fladt gulv, men en gammel 
fyrkælder (2 etager).

Møde indkaldt til kl. 1200 hvor Formanden Jan (jk) sagde velkommen og særligt til Flemming (fo) 
(fungerende webmaster) og Gert (gf) (fungerende nyhedsredaktør), og startede mødet med at 
lægge op til en dagsorden:

- Plan 2012

- Generalforsamling herunder Regnskab og vedtægtsændringer

- Udstillinger

Ordet blev givet til Jan-Ole (jh), der gennemgik et oplæg til en ny profil på DMJU kaldet ”Plan 
2012”, der vil blive lagt frem på Generalforsamlingen den 10. september 2011. Denne blev 
så diskuteret blandt de fremmødte og projektet blev anbefalet til fremlæggelse. Plan 2012 
er kort fortalt en styrkelse af DMJU’s profil på nettet, samt større aktiv brugerflade for 
klubberne. Herefter forlod fo og gf mødet for at samle stof til en artikel om ”Puffen”

Generalforsamlingen blev gennemgået: bj gennemgik Regnskabet, og lj gennemgik de 
sidste rettelser til vedtægterne, og der blev snakket om hvem der kunne tænkes at stille op 
til bestyrelsen og hvem der stopper.

Slutteligt blev der gennemgået hvem der er restanter i Unionen og hvad der skal gøres i 
den forbindelse

Herefter fremlagde jk og jh hvordan det går med Stoholmudstillingen og DMJU’s deltagelse 
der. Det er i god gænge.

Næste DMJU udstilling blev slutteligt berørt, jk og jh har været ude og kikke på forskellige 
lokaliteter i det Jyske – mere følger senere. 

Generalforsamlingen er den 10. september 2011 kl. 11.00 i Odense hos OMJK, 
Blangstedgårds allé 95 5220 Odense SØ.



Leif Jensen Uggeløse 5/9 2011


