Formandens beretning 2018
Status på DMJU:
Så er der gået et år siden sidste generalforsamling og det er tid til at gøre
status. Et år med masser af udfordringer og spændende oplevelser.
Status på antal medlemsklubber i DMJU. Vi har haft 6 klubber, der er
udmeldt, men til gengæld har vi haft en positiv tilgang til DMJU. Vi har
siden sidste generalforsamling modtaget indmeldelse af 4 klubber, så det
er med stor tilfredshed, at vi fortsat kan tiltrække ny medlemsklubber. Vi
er nu i alt 103 medlemsklubber.
Udstilling:
Køge udstillingen 2017 blev for bestyrelsen en kæmpestor udfordring,
noget mere end vi havde forventet. Efterspillet på hele sagen blev, at
Køge kommune har fralagt sig alt ansvar på trods af, at vi fik en mere
omkostning på kr. 40000,-. Det har vi så taget til efterretning og fravalgt
Køge som fremtidigt udstillingssted, selvom vi har fået en fantastisk god
støtte og service fra personalet i hallen. Jeg vil gerne her takke Lasse og
hans team for det.
Hvor skal vi så holde udstilling næste gang? Vi har allerede nu indgået en
aftale med Taastrup Idræts Center om bookning af deres haller 30-31
marts 2019.
Til vores udstilling i år, har vi valgt at flytte til Sydbank arena, da vi er
vokset ud af Bramdrupdam hallerne. En beslutning, som er lidt vemodig,
da vi altid er blevet godt behandlet i Bramdrupdam. Fordelen ved
Sydbank arena er, at vi kunne råde over en hal på 3000 kvadratmeter,
samt at der er større udenomsplads inkl. flere P pladser, større
cafemulighed, samt mulighed for overnatning.
Men også denne gang skulle vi rende ind i pladsproblemer. Allerede da
klubberne havde tilmeldt sig, stod det klart, at der var stort set ingen
kvadratmeter tilbage til de kommercielle udstillere, som jo i den grad er
med til at give vores udstilling, brede og tyngde, samt at styrke vores

økonomi. Derfor fik vi hurtigt booket en hal mere, så vi kom op på 4000
kvadratmeter. Det er heldigvis lykkes os at få alt udsolgt.
Dette er både en stor positiv udvikling, men også en kæmpe udfordring
for os i bestyrelsen, og som vi skal debattere senere under indkommende
forslag. Der kommer flere klubber, der gerne vil udstille, men også den
kendsgerning, at flere klubanlæg bliver større og større hvilket gør, at vi
har svært ved at finde haller, vi kan være i og betale for. Derfor har vi
brug for at finde nogle retningslinjer for det antal kvadratmeter, man som
udgangspunkt kan regne med.
Samtidigt har vi i år haft meget svært ved at få jer klubmedlemmer til at
hjælpe til. Vi er 5 mand i bestyrelsen og vores time forbrug er
efterhånden nået et niveau, hvor vi ikke længere kan følge med. Vi har
prøvet at opslå nogle konkrete stillinger, som vi har brug for, at nogle kan
tage sig af, så vi både kan udvikle vores koncept med flere aktiviteter som
bl.a. modelbyggekonkurrence, som mange af jer har ønsket og ikke
mindst en øget indsats rettet mod børn, men også samtidig nå alle vores
opgaver. I år stod vi den situation, efter at i havde tilmeldt jer som
hjælpere, at vi stort set ingen hjælpere havde om søndagen. Derfor måtte
vi diskutere i BST hvad vi skulle gøre. Vi kan ikke dække tre funktioner på
en gang, så alternativet var, enten at aflyse, hvis vi ikke fik mere hjælp,
eller at finde en sportsforening, som kunne tænke sig at tjene lidt penge
til deres forening. Heldigvis hjalp vores mail, men det er ikke den rigtige
måde at det foregår på.
Modeljernbanens Dag
Igen i 2017 blev der afholdte Modeljernbanens Dag. Denne gang deltog
flere klubber og det ser ud til at den er kommet for at blive. Igen i år har
BST valgte lave et hæfte, som klubberne kunne trække på. Vi har
modtaget mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende klubber
med nye medlemmer, som resultatet af deres åbent hus.
Den fortsatte videreudvikling af DMJU
Hvis vi skal sikre den fremtidige udvikling og fastholde den positive
holdning, der er til DMJU i dag, så kræver det, at i som klub og som

klubmedlemmer støtter mere op omkring vores aktiviteter, for selvom vi
allerede nu har booket hallen for næste år, er det ikke sikkert, at det er
denne BST, der kommer til at afvikle den. Vi har som sagt opslået en
række frivillige stillinger, men man kan også diskutere, om vi skal udvide
BST med f.eks. 2 mand. At løse opgaverne med den nuværende styrke,
det kan ikke hænge sammen. Vi har masser af lyst til at udvikle og arbejde
for DMJU, men vi kan ikke finde flere timer i vores kalender og som sagt,
har vi i den grad brug for jer.

