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Dagsorden punkt Beslutning 
Siden sidst 
 

DMJU har modtaget 5 nye indmeldelser. 3 
klubber er udmeldt.   
Indmeldt: 
Togklubben Orø, Jernbaneklubben 2002 
(Vamdrup), Modeljernbaneklubben Møn, 
”Slæbeskoen”, Trehøje modeljerneklub 
(Videbæk) 
Udmeldt pr. 31.12.2017: 
Z-land, Sydvestjysk Modeljernbaneklub, 
Sønderjysk køre modul selskab. 
 
DMJU deltog med en lille stand i Helsingør.  
Udbytterig – resultat 1 ny klub – 2 andre 
overvejer medlemskab. 
 

Regnskab 
 Status på regnskabet. Debitor/kreditor 

 
 

 Kontoplan/Buffer konto/ Sponsorkontoen 
 
 

 

 
Status på regnskabet gennemgået. Restancer 
og udestående gennemgået. 
 
Bufferkonto/sponsorkonto er oprettet i 
banken. Beløb er overført jf. aftalen. 
 
SummaSumarum udgår og nyt program  
 Economic tager over. Ny kontoplan 
udarbejdes. 
Kontoplan gennemgået og revideres i løbet af 
resten af 2017. 
Kreditor og debitor blev gennemgået. 
Restancer rykkes. 
 

Stillingsopslag Stillingsopslag er udarbejdet.  
Tilsendes klubberne og bringes i NEWS og på 
div. fora. 

 Børne koordinator 
 Opstillings ledere 
 Årets Model konsulent 
 Workshop koordinator 
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 Grafiker 
 

Udstilling Kolding 
 

 Konkurrencer 
 
 
 
 
 

 Magasin 
 
 
 
 

 Markedsføring 
                    
 
 
 
                                                                                                                             

 Indgangspartiet/kasse 
 
 
 
 
 Hjælper 

 
 
 
 

 Tøj 
 
 
 
 
 

 Merchandise 
 
 

 Udstillingsanlæg 
 

 
 
Diorama,  
publikumskonkurrence: (Foreløbigt oplæg) 
- bedste klubanlæg 
- bedste detalje 
- børnekonkurrencer (tegning m.v.) 
 
Magasin: 
Alle kommercielle udstillere tilbydes 1/8 side 
annonce. 
Besøg i en klub Kolding?) 
 
Markedsføring: 
-Infoskærme (er bestilt) 
-Pressemeddelelser – også sendt til Tyskland 
-Plakater 
-Børnebilletter 
 
Kasse: 
Der forventes mulighed for mobilepay 
Skal være kvalificeret personale der bemander 
indgangen. 
 
Hjælpere: 
Udlodning til klub efter timeforbrug – ingen 
kørselsafregning. 
Afregningsblanket ændres 
 
Tøj: 
Kasketter skal afleveres efter brug. 
manglende aflevering=faktureres 
Ideen med kasketter skal formidles bedre. 
Det samme gælder for ”serviceteam” trøjer 
 
Merchandise: 
Krus med årets model 2017 
 
Udstillingsanlæg (gæste): 
Frank har nogle emner 
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 DMJU stand/materiel 
 
 
 
 
 
 
 

 Catering på udstillingen 
 
 

 Armbånd 
 
 

 Drejebog 
 

DMJU stand/materiel: 
Placeres ved væg/hjørne 
Der arbejdes på en større disk samt en 
vitrineløsning. 
 
El artikler gennemgås for defekter og 
systematiseres i kasserne. 
 
Catering: 
JOH tager kontakt med hallen. 
 
Armbånd: 
Skal optælles for at se om vi nok. PM 
 
Udstillingsbudget: 
Tilrettet. 
 

Modeljernbanens dag 
 Hvad skal DMJU i 2017 

 
 
 
 
 
 

 Magasin 
 

 
DMJU foretager ingen fysiske aktiviteter i år, 
men fortsætter synliggørelsen af klubbernes 
aktiviteter. Dette gøres via med plakater,  
Magasiner og pressemeddelelse. 
Pt. er der 13 klubber der har indberettet 
aktiviteter. 
 
Magasiner kan endnu nås at rekvirere til 
modeljernbanens dag. 
 

DMJU NEWS 
 Status 

 
Næste udgave primo december. Deadline 28 
november. 
 

Fotokonkurrence 
 Status 

 

 
30 billeder deltager. 
Fremover skal både klub og fotograf angives på 
billederne.   
 

Hjemmesiden/facebook 
 Status 

 
Hjemmesiden har fortsat højt antal daglige 
besøgende. 
Facebook har 1029 følgere – og det er stigende. 
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Generalforsamlingen  
 Indkaldelse. 

 

 
Forvarsel til GF i NEWS til december. 
Lørdag den 7. april kl. 18.30 i Sydbank Arena. 
 

Eventuelt Forskellige løbende sager blev drøftet. 
 


