Mødereferat
Dato: 08.09.13 Sted: Brøndby

Referent: JO

Dagsorden punkt

Beslutning

1. Siden sidst.

JO bød velkommen og takkede for lån af lokaler
hos Hedegaardens Privatbane.

2. Bramdrupdam udstillingen 2014
• Hvad skal der ske på udstillingen?

3.
•
4.
•

Arbejdsfordeling og tidsplan jf. udsendt skema
Tidsforbrug på bestyrelse arbejde
Hjemmesiden.
Kan vi redde den vi har eller skal vi investere i en
ny?
• Blanketter på hjemmesiden – Hvad skal kunne
findes her?
5. Der skal indsamles oplysninger på kontakt
personer i klubberne – Hvordan gør vi?

6. Status på økonomien
• Hvordan ser kassebeholdningen ud?
•

Er der restancer?

Formand:

best. medlem 1 :

Jo havde været på besøg hos Bjerringbro
modeljernbane klub i forbindelse med en evt.
optagelse i DMJU. Vi afventer nu en indmelding
fra klubben.
• Der arbejdes på at få tilladelse til at
overnatte i hallen.
• Diorama konkurrence.
• Modelbygge konkurrence. JB
fremsender oplæg til konkurrencen.
• Evt. en byggekonkurrence på
udstillingen. Nærmere tilgår.
• Work shops 4 stk.
• JO indhenter tilbud på veterantog og
veteranbus fra Skjoldenæsholm
Alle gennemgår opgavelisten og kommer med
et oplæg til tidsplan/opgaver til næste møde.
Vi renoverer vor nuværende hjemmeside så
den fungerer, BH og FO kommer med et oplæg
til en ny platform inden jul.
Indhold af den nye hjemmeside vil blive
debatteret, når den nye platform er klar.
Vi er i gang med at indhente
kontaktoplysninger fra klubberne, både til
vores hjemmeside og til kassereren.
Fremtidig indmeldelse sendes til kassereren,
der informerer når indbetalingen er modtaget.
JB gennem gik status regnskaberne.
• Status kontantbeholdningen og på
sponsor gennemgået.
• Manglende kontingent 2012.
- Fjelland
- Gribskov MJK.
- MJK Hornsherred.
- Nordfynske Historiske selskab

næstformand :

kasserer:

best. medlem2:

1

Mødereferat
- Parkbanen
Manglende kontingent 2013
- Fjelland
- Gribskov MJK.
- MJK Hornsherred.
- Nordfynske Historiske selskab
- Parkbanen
- B og G
- N-Aalborg
- Smalspors klubben E
- Spor 1 Sjælland
- Sydfynske MJK 87
- Egå Modelpark
- Vejle modeltogsforening.
• Ang. regnskab 2012 lader vi en uvildig
gennemgå og opstille et regnskab så vi
kan få det endelig afsluttet.
• Der fremskaffes et Dankort til Unionen,
hvorefter vi kan vi kan bestille BroBizz.
• JB undersøge muligheden for
elektronisk girokort
Der oprettes en profilkonto i de respektive fora
under navnet DMJU. Adgang: JO, FO, GF
•

•

Elektronisk girokort

7. Bestyrelsen skal ikke deltage i debat fora fx
sporskiftet især ikke som repræsentanter for
DMJU med mindre bestyrelsen er enige.
8. Mail disciplin – Husk at skrive noget i Emne – og
hvad skal deles til bestyrelsen osv.

9. Nyt navn på nyhedsbrevet

Der skal stå i #emne# hvad det drejer sig om.
Hvis det er vigtigt skal det røde flag på, og der
skal besvares. Der skal kvitteres via mail til alle
ved indkaldelse til BM
Der voteres til næste møde hvorefter vi
offentliggøre det nye navn.

10. EVT.

Formand:

best. medlem 1 :

næstformand :

kasserer:

best. medlem2:
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