
Dansk Model Jernbane Union

Referat af DMJU Bestyrelsesmøde i Bramdrupdamhallen d. 29/1 2012.

Tilstede:

Jan-Ole Hansen (jh), Bernt Hansen (bh), Jan Kaspersen (jk), Bent Herlin Jensen (bj), Leif Jensen (lj), 
Flemming Ormstrup (fo), Hans Otto Wrang-Andersen (ho), Gert Frikke (gf).

Ikke tilstede:

Ebbe Merkelsen (em)

Mødet blev afholdt i Bramdrupdamhallen i Kolding.

Formanden Jan-Ole bød velkommen 1200 og præsenterede Dagsordenen:

1. Velkommen og siden sidst
2. En gennemgang af hallen.
3. Status på tilmelding/økonomi
4. Hjemmesiden
5. Workshops, emne og program + vagtplan på vores stand
6. Status på opgavefordelingen
7. Generalforsamling
8. Bordet rundt.

Add 1: En hel del emner blev berørt og behandlet: 
Bustransport til udstillingen - Arbejdet fortsætter. Forhandlere og Importører til messen, hvem har 
vi kontakt til? Workshopinteresser. Overnatningsmuligheder i Kolding og evt. priser. Annoncering 
og markedsføring af udstilling: her blev det aftalt at benytte en stor avis (Jyske Vestkysten) og så 
evt. prøve Radio/tv spots (TV Kolding/trekanten/syd og Radio skala FM). 
Maillisterne blev behandlet (opdatering, tilgængelighed for hele bestyrelsen, lukket område på 
Hj.side til bestyrelsen), bj havde nogle spørgsmål i den forbindelse der blev belyst. 
Medlemsklubber der deltager i udstillingens kørselsgodtgørelse blev belyst og det er som sidste år. 
Udstillingsflyer/folder blev diskuteret og det blev besluttet at vi får fremstillet 10000 ex. og at bj 
har opgaven. Folder i A4 bliver også trykt i samme omgang på 1 side og så trykt på side 2 når 
program og udstillere er på plads. 
Ny klub er blevet indmeldt i unionen MJK Gudenåen i Randers. Velkommen.

Ad 2: Hallerne fremvist incl. evt. rum til Workshops (mødelokaler), flotte haller god plads.
 jh og jk vil undersøge muligheden for et 1. sals mødelokale til Workshops, da salen var mere egnet 
til udstillingsareal end workshops (akustik, atmosfære)

Ad 3: Evt. Bustransport behandlet igen (tilbringerbusser Kbh. og Frh.) hvordan tilmelder man sig, 
økonomi, antal osv. Alt dette vil blive lagt ud på hjemmesiden. 
Tilmeldinger og økonomien gennemgået og det ser godt ud da der allerede er pænt med 
tilmeldinger, men der er stadig rigelig plads.

Ad 4: Der er sket visse ændringer på hjemmesiden. Link til Udstillingen er på plads, andre tiltag vil 
komme løbende.
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Ad 5: Workshops: der kom en del gode idéer og der er også kommet forslag fra medlemmerne. 
Tilmeldinger og plan laves i uge 10, men foreløbig er der sat 5 workshops på plakaten hver dag kl. 
11,12,13,14 og 15, udvalget arbejder videre med planlægningen. 
Der arbejdes også videre på gulvaktiviteterne som i Køge. DMJU’s stand skal have en vagtplan så 
der skiftes mellem bestyrelsens medlemmer og de forskellige udvalg. Der skal være mindst  en 
bestyrelsesrepræsentant på post hele tiden. Vagtskema med timedrift vedtaget: 10-11 1 fra best. 
11-12 Formanden. 12-13 WEB-udvalget, 13-14 Morop-udvalget, 14-15 Event-udvalget, 15-17 
skiftende bestmedlemmer.

Ad 6: Opgaverne i forbindelse med udstillingen gået i gennem og afklaret.

Ad 7: Indkaldelse til Gf. gennemgået og rettelser afklaret vi starter kl. 17.30 og regner med at være 
færdige til kl. 19.00 hvor der for de tilmeldte er DMJU middag i Hallen.

Ad 8: Bordet rundt, det meste diskuteret igennem i de forrige punkter. Nyhedsredaktøren kom 
med oplæg til næste brev, der snart udkommer

Til sidst et lille opråb til Bestyrelsen og hjælpere om at lave en kort præsentation om os selv og 
vores modeltogsliv.. 

 

Lynge 30/12-2011

Leif Jensen

Sekretær


