
Bestyrelsesmøde. Søndag d.23/1 - 2011 i  Køge Hallens mødelokale.

Mødet starter kl. 12.00 i hallen. Vi regner med at nå de ting vi skal snakke om på 1½ time og 
derefter mødes med Østsjællandske Jernbane-Klub (ØSJK) og Sporvejshistorisk Selskab (SHS) 
kl.14.00.

Afbud fra Ebbe.
 
Pkt.1: Gennemgang af de ting Leif har lavet til vores vedtægter. 
Leif gennemgik forslaget til nye vedtægter. Der blev foretaget ændringer af  flere punkter.
Det endelige forslag fremsendes til klubberne før den ekstraordinære generalforsamling i Køge.

Pkt.2: Bedre registrering af medlemsklubber.
Bernt og Jan Ole laver en mail til klubberne omhandlende bestyrelsesmedlemmer og vedtægter.

Pkt.3: Hvor langt er vi kommet med udstillingen.
Der er tilmeldt 15 forhandlere og 10 klubber.
Workshops. HobbyTrade: fra idé til produkt. KM-text: omlitrering af modeller.
Bernt undersøger om brandmyndighederne vil tillade overnatning i hallen.
Bernt laver aftaler med hallen omkring de praktiske detaljer i forbindelse med udstillingen.
DMJU skal selv indkøbe LGB tog til børnehjørnet. Jan tager kontakt til forhandlere om køb af 2 
startsæt + ekstra skinner.
Billetterne (Edmondson) bliver i forskellige farver.
Det blev aftalt, at Sporvejsmuseet stiller med 3 busser, der vil køre pendulkørsel mellem stationen 
og hallen - forespørgsel om hvad det vil koste DMJU hvis turen bliver gratis for publikum.
ØSJK kører et veterantog fra København til Køge begge dage – pris og køreplan flg. senere.
Der bliver kørsel med veterantoget på havnen i Køge. Billetten til udstillingen incl. Veterantoget. 
Den foreløbige køreplan afg. kl.13.00, kl.14.00 og kl.15.00.

Pkt 4: Nyhedsbreve.
Det blev vedtaget at nyhedsbreve fremover sendes ud til alle klubber pr. mail.
Jan Ole har lavet et nyhedsbrev.

Pkt 5: Besættelser af de 3 stillings opslag.
Der er 2 ansøgere til Morup konsulent.
Der pt. ingen ansøgere til nyhedsredaktør og webmaster.

Pkt 6: Hjemmesiden fremover.
Velkomst, Om DMJU, DMJU Info sluttes sammen til en side.
Der laves en fælles Norm side med Modul, Nem og Epoke normer.

Pkt 7:Oplæg fra Jan-Ole om profil beskrivelse af hver person i bestyrelsen.
Vedtaget.

Pkt 8:Evt
Fotokonkurrence.
Årets model – afstemning mellem klubberne.


