Mødereferat
Dato: 08.12.13 Sted:
Bramdrupdam

Referent: Jan-Ole

Dagsorden punkt

Beslutning

1. Siden sidst.

JH bød velkommen. Der var afbud fra RK på
grund af arbejde

2. Bramdrupdam udstillingen 2014
 Hvad skal der ske på udstillingen?

Diorama konkurrence, børnehørne med
tegnekonkurrence, LGB bane og minitog som
børn og ”barnlige sjæle” kan køre på.



Opgaver/udformning af udstilling Kolding
Storcenter d. 15.03.14

Forslag og ideer blev gennemgået. JH og JK
kommer med et endeligt oplæg og behov for
hjælp



Arbejdsfordeling og Deadline til Bramdrupdam
udstillingen.

Opgavefordelingen og deadline blev
gennemgået.



Status på Bus og veterantog. (JH)

Bestyrelsen godkendte de modtagne tilbud på
veterantog og bus.



Status på aftalte af 4 stk. workshops. Hvilke
aftaler er på plads. Oplæg til tidsplan for disse.
(RK)
3. Årets model 2013
 Status på ”Årets model”.(JH)
4. Hjemmesiden.
 Præsentation af en ny platform til vores
hjemmeside jf. aftale på sidste møde. (BH)
5. Kontakt til klubberne.
 Der skal indsamles oplysninger på kontakt
personer i klubberne – Hvordan gør vi?

6. Status på økonomien
 Oplæg til klub nr. i stedet for som i dag klubnavn.
(JB)



Oplæg til afslutning af regnskab 2012 jf. sidste

Formand:

best. medlem 1 :

Bestyrelsen gennemgik oplægget fra RK.

JH gennemgik listerne til årets model
Der arbejdes fortsat på at finde en løsning

JH, JK, JB udarbejder et brev til klubberne i
forbindelse med kontingentopkrævningen for
2014. Vi har konstateret, at for mange af vores
kontaktinfo ikke er up to date.
JH, JK, JB udarbejder et brev til klubberne i
forbindelse med kontingent for 2014 hvor i
klubberne vil blive tildelt et medlemsnummer i
stedet for klub navn.
JB og BH er i gang med det sidste arbejde så vi

næstformand :

kasserer:

best. medlem2:
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Mødereferat
møde, herunder præsentation af resultatet af
ekstern revision. (BH)

kan præsentere det for klubberne først i det
nye år.



Buget for 2014

Buget gennemgået og tilrettet. Det vil blive
tilsendt klubberne først i det nye år.



Udfærdigelse af takstblad.

JK renskriver oplæg. Takstbladet ang.
udstillingen vil tilgå sammen med invitationen.
Øvrige takster vil være klar til næste
generalforsamling.



Fejl i klubrestanser

I referatet af bestyrelsesmøde d. 28.04.13 har
det vist sig at Fjelland og Parkbanen ikke havde
betalt kontingent, hvilket var naturligt da de
havde udmeldt sig af unionen via den tidligere
kasserer.
Ligeledes fremgår det at Videbæk Skjern
klubben også manglede kontingent for 2013.
Det har vist sig at på grund af forvirring med
klubforkortelser at de havde betalt kontingent.
VI BEKLAGER OVERFOR KLUBBERNE FEJLENE.
Vi håber at med indførelsen af elektronisk
regnskabsprogram, samt et klubnummer, at vi i
fremtiden kan lette gøre vores regnskab.

7. MOROP
 Status på NEM normer og MOROP. Hvad er klar
til hjemmesiden (JK)


Hvilke NEM normer mangler at blive oversat. (JK)

8. EVT. Underskrift af mødereferat.

Formand:

best. medlem 1 :

Vi kan nu præsentere de 5 første oversættelser
af NEN normer til Dansk
JK og HO arbejder fortsat på udvælgelse og
oversættelse af flere normer til Dansk.
Mødereferat vil blive underskrevet på næste
bestyrelsesmøde.

næstformand :

kasserer:

best. medlem2:
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