
  Mødereferat

Dato: 28.03.15 
Sted: Køge hallerne

Referent: Gert Frikke

Dagsorden punkt Beslutning
Siden sidst. Vi kan atter byde nye klubber velkommen

1 klub er udmeldt (enkeltpersonklub)
Klubdatabase etableret og under opdatering
DMJU NEWS nr. 19 er udkommet

Status på økonomi.
1. Status på regnskab 2014 (JH)

2. Status på kontingent 2015 (JH)

3. Endelige oplæg til budget. 

Regnskabet er ved revisor og skal være hos JOH 
til udsendelse senest den 6. april. Regnskabet 
vil blive fremlagt af Jan Bæk på GF iflg. aftale 
med bestyrelsen.

Kontingentoversigten gennemgået og rykkere 
udsendes efter påske. (NB ingen stemmeret ved 
GF ved manglende kontingentbetaling)

Budget gennemgået og godkendt og udsendes 
til klubberne sammen med regnskabet

Køge udstillingen.
1. Gennemgang af tilmeldingslisten. (JOH)

2. Gennemgang af halopstillingen. (JOH)

3. Tidsplan på udstillingen. (JOH)

4. Markedsføring. (FRT)

5. Hvad mangler vi til udstillingen?

Gennemgået og opdateret og fastlåses den 1. 
april.

Hallen er gennemgået og den foreløbige 
halplan er på hjemmesiden, og sendes til 
godkendelse ved brandmyndighed efter påske.

Tidsplan gennemgået/justeret. Endelig plan den 
1. april.

Markedsføringsplan for udstillingen samt 
udstillingsmagasin gennemgået  – justeret og 
godkendt.

Erhvervsstyrelsen, dirigentemne drøftet – 
kontaktes. Konkurrence og evalueringsskema 
drøftet og nyt oplæg fremstilles. (JOH-FRT)
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6. Opgavefordeling i bst.

Postkasse til aflevering af 
evaluering/konkurrencesedler fremskaffes. (GF) 

Webmaster gennemgik vores intentioner med 
TV på standen. Han mangler link til 
præsentationsvideo fra klubberne på YouTube. 
Mail ER sendt til klubberne.

Opgaverne er delt ud til de forskellige 
bestyrelsesmedlemmer. Hallen gennemgået 
fysisk.

Forretningsorden
1. Oplæg

2. Sikkerhed – nøgler og koder

Oplæg til forretningsorden gennemgås og FRT 
sender eksempler

Forseglede kuverter med de nødvendige koder 
til bank, hjemmeside, database m.v. tilsendes til 
formanden/næstformanden.

Gennemgang af indsendt forslag 
1. Til vedtægtsændringer.

2. Indkommende forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen gennemgik forslaget fra 
vedtægtsgruppen. Der var enighed om forslaget 
dog med et par kosmetiske ændringer.

Det modtagne forslag blev gennemgået og 
forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen 
kontakter forslagsstilleren for supplerende 
kommentarer.

Hjemmesiden.
1. Statussen på hjemmeside. Herunder statistik.

2. Hvad mangler vi på hjemmesiden.

Henning gennemgik status på hjemmesiden og 
viste en del nye funktioner, herunder 
klubdatabasen. Besøgsstatistikken gennemgået 
og forklaret.

Kosmetiske ændringer og opdatering af  wp.
EVT. Underskrift af mødereferat.
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