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… små tog – stor hobby! 

 

 

Børne koordinator.  
Som et led i den nye strategi for DMJU, hvor vi ønsker at sætte fokus på børn og legen med modeltog, søger 
vi en person, som vil være med til at udvikle og afholde aktiviteter for børn på vores udstillinger.  
Du vil komme til arbejde tæt sammen med bestyrelsen. 
 
Du vil referere direkte til den i bestyrelsen, der er ansvarlig for opgaven eller bestyrelsen for DMJU og 
arbejde ud fra det mandat, bestyrelsen tildeler opgaven. 
 
 
Opgaver. 
• At deltage i bestyrelsesmøder efter behov.  
• At arrangere aktiviteter med bl.a. vores LGB tog, at udvikle og afholde konkurrencer for børn 

på vores udstillinger. 
 
 
Forventninger til dig. 
• At du er målrettet og kan arbejde selvstændigt. 
• En god kommunikator. 
• At du repræsenterer en klub der er medlem af DMJU. 
• Forventer at du deltager i DMJU´s udstillinger. 
 
 
Jobbet er frivilligt og er der for ulønnet, dog vil der ved deltagelse på udstilligen udlodes timebetalig jf. 
DMJU´s takstblad, øvrige udgifter dækkes efter aftale, af DMJU. 
 
Vi søger en engageret person, som ønsker at deltage i udviklingen af modeltogsinteressen i Danmark og være 
med til at præge den fremtidige udvikling i vores hobby. 
 
Ønsker du yderlige informationer er du velkommen til at kontakte  
 
Formand Jan-Ole Hansen 40 76 78 60 
Næstformand Frank R. Taarup 40 56 67 00 
 
Ansøgning til formand Jan-Ole Hansen på mail: formand@dmju.dk 


