
  Mødereferat
Dato: 03.08.14  Sted: 
Modelparken Danmark, Egå

Referent: Jørgen Hørlyck

Dagsorden punkt          Beslutning
1. Siden sidst. Jan-Ole bød velkommen. Der var afbud fra 

Henning Lander.

Orientering om Tåstrupklubben, og deres 
fortsatte medlemskab af DMJU. Der har været 
kontakt til klubben af formand og 
næstformand. Positiv løsning synes på vej. 

Bramming Modelbane Klub har indmeldt sig i 
DMJU. 
Formand, næstformand webmaster var på i 
Næstvedklubben ifb. med banebørstedag, hvor 
evt. medlemskab af DMJU blandt andet blev 
drøftet. 

Der er kommet forespørgsel fra den nye LGB 
klub i Svendborg på resterne af den gamle som 
gik ind om fornyet medlemskab.

2. Præsentation af tilbud på nyt 
udstillingsmateriel, samt oplæg til ny stand på 
udstillingen og evt. aktivitet

Det er ønsket om at få et mere brugbart 
udstillingsmateriel, er der indhentet tilbud. 
Udstillingsmateriellet skal bestå af en baggrund 
og en disk, hvor flexibiliteten er i højsædet, så 
vi kan komme ud til store og små udstillinger på 
en let måde. Denne er hjemmehørende i 
Jylland og der kommer 1 disk til øerne.  
Oplægget og tilbud drøftet på mødet og alle var 
positive over for dette.  Samtidig kommer 
oplæg til nyt design a la vores hjemmeside. Der 
kommer oplæg fra Jan-Ole og Frank.

3. Årets model 2014 Jan-Ole udsender invitation i november til 
klubberne, hvor de kan komme med forslag til 
Årets Model. Forslagene skal fremsendes til 
Jan-Ole jf. indkaldelse. Afstemningslister 
udsendt til klubber efter modtagelsen af 
forslag, skal indsendes til jan-Ole ultimo januar 
2015.
Umiddelbart efter offentligøres 
afstemningsresultatet og diplomer fremsendes 
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til alle prismodtagerne.
Udenlandske prismodtagere vil, såfremt der er 
mulighed herfor få diplomerne officielt overrakt 
på Nürnberg Messen. Andre prismodtagere der 
deltager i Køgeudstillingen, vil få deres diplom 
officielt overrakt her.
Formanden er ansvarlig for Årets model.  
Revision ved kassereren. Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer tager sig af de 
projekter, de er ansvarlige for.

4. Markedsføring
 Oplæg til ekstern markedsføring. 

Blade/forretninger/producenter.

 Oplæg til intern (DMJU klubberne) 
markedsføring. Herunder brug af hjemmesiden 
og nyhedsbrevet

Vi skal være med på udstillinger andre laver 
med vores stande, så vidt vores ressourcer er til 
stede, og arrangører ønsker vores 
tilstedeværelse. Begrundelsen for anskaffelsen 
er flexibiliteten, og at det er lettere at håndtere 
og transportere.
Der skal laves pjecer til udlevering til 
enkeltpersoner og klubber.
Disse pjecer skal indeholder argumenter for, 
hvorfor man som klub skal være medlem af 
DMJU.

Plakater om vores udstilling i 2015 til opsætning 
i klubberne i deres lokaler.
Oplæg om bl.a. digitalkurser er under 
udarbejdelse. Der er kontakt med forhandlere 
og producenter på området
Frank laver oplæg til pressemeddelelse om 
udstillingen i Køge 2015. Endvidere 
pressemeddelelse om samarbejdsaftale med 
Lokomotivet fra Frank.

5. Status på økonomien

 Kommunikation med klubberne

 Afregningslister (Bestyrelsen, klubberne og 
kommercielle)

Regnskabet er endnu ikke kommet fra den 
tidligere kassere på grund af dennes 
ferie/arbejde. Dette vil være på plads med 
udgangen af august 2014 efter aftale med jan 
Bæk.

Kommunikation med klubberne vil kun være på 
mail.

Der kommer oplæg til afregningslister til 
bestyrelsen og klubber og kommercielle.
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6. Hjemmesiden
 Status på hjemmesiden. Herunder behov for 

support (økonomi)

 Opsætning af mail/signatur på vores computer

 Oplæg til fotokonkurrence 

Første punkt ikke drøftet, da Henning var 
fraværende. Tages på næste møde

Oplæg til signatur på den enkeltes PC kommer 
fra Henning.

Henning kommer med et oplæg til 
fotokonkurrencen. 

7. Nyhedsbrevet
 Er der behov for hjælpemidler, info og nyt navn.

 Status på vedtægtsændringerne, hvem deltager.

 Status på digitalisering af DMJU’s papir fra start 
til nu (Ligger hos Jan Kaspersen)

Nyt navn til nyhedsbrevet kommer i løbet af 
efteråret.

Vedr. vedtægtsændring er oplæggene 
gennemgået. Der laves endeligt oplæg med 
udgangen af august/september. Bestyrelsen 
godkender oplægget senest med udgangen af 
november 2014.

Gert tager kontakt til Jan Kaspersen for 
udlevering af gammelt materiale vedrørende 
DMJU. Hvorefter Gert vil drage omsorg for at 
det scannes ind på pc.

8. Udstillingen i Køge 2015
 Offentliggørelse af dato på vores udstilling

 Hvad ska der ske på vores udstilling

 Foreløbig arbejdsplan til udstillingen

Offentliggørelse af datoer for udstillingen 
kommer samtidig med, hvad der skal ske på 
udstillingen. 

Work shops og en masse aktiviteter (som vil 
blive specielt, rettet mod børn). Der arbejdes 
på forskellige muligheder.

Arbejdsplan for bestyrelsen kommer på næste 
bestyrelsesmøde.

9. Afslutning Mødereferat vil blive underskrevet på næste 
bestyrelsesmøde.
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