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Dato:  10.01.21           
Sted: Online – 13.00 til 15.30 

Referent:  
Jan-Ole Hansen 

Dagsorden punkt Beslutning 
Deltager 

 
Formand: Jan-Ole Hansen (JOH) 
Næstformand: (Webmaster): Henning 
Lander (HL) 
Kasserer: Peter Møller (PM) Afbud 
Menig bestyrelse:  Peter Lykkehøj 
Kristensen (PK) 
Menig bestyrelse (Event): Willy Nielsen 
(WN) 
Gæst. 
Newsredaktør: Ulrik Thomsen (UT) 

Velkomst 
 

Jan-Ole Hansen (JOH) bød velkommen. 
Som en konsekvens af den aktuelle 
situation omkring covd-19 og 
forsamlingsforbuddet har vi valgt at 
afholde mødet online.  
Denne platforms mulighed vil DMJU 
benytte mere fremtiden, men fortsat 
mødes face to face, når det kommer til 
planlægning af DMJU-udstillingen og 
gennemgang af de fysiske forhold på 
udstillingsstedet.  

Økonomi På grund af PM´s afbud vil økonomi blive 
gennemgået på et senere tidspunkt. 

Sag ang. foto på hjemmesiden og tilsendt fotos 
materiel. 

JOH gennemgik den aktuelle copyright sag 
angående billede deling og som en 
konsekvens af denne sag, de nye opsatte 
retningslinjer for dette. Vi vil offentliggøre 
de nye retningslinjer via hjemmesiden og 
NEWS. 

Planlægning ”Modeltog for Alle” 2022 
1. Generelt. 

 
2. Gæsteanlæg 

 

 
JOH gennemgik bookingen for 2022. 
 
JOH kontakter Frank R. Taarup for kontakt 
til gæsteanlægget som var inviteret i 2020  
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3. Priser 
 
 

4. Event 
 
 

5. Evt.  

Når kontrakten er underskrevet, 
fastsættes prisniveau for deltagelse og 
publikum. 
 
Arbejdet påbegyndes allerede nu. 
Alle ideer tilsendes til Willy. 
 
(Slæbeskoen) - gamle Märklin udstillings 
anlæg som en event. Måske i nærheden af 
Märklins stand. 

Hjemmesiden og klubdatabasen Hjemmesiden rettes til i forbindelse med 
udstilling 2022. 
 
Der kan være begrænset samtidig adgang 
til DMJU’s medlemsklubber til Klub-
databasen 
Dette informeres ud til alle klubber, så 
klubberne er klar over dette. Samtidig 
orienteres der om en eventuel 
meromkostning, såfremt der skal etableres 
yderligere samtidige adgange.   
 
HL., PK. og JOH. kigger på en mulig 
opdatering af hjemmesiden med et nyt 
bruger plat forum. (Dato for snarligt møde 
aftales pr. mail i senest den 17. januar) 

Markedsføring 
 

Bestyrelse gennemgik behov for 
markedsføringshjælp og hvem der evt. skal 
stå for opgaven. JOH ville lave en 
opsamling på behov m.h.p at indhente 
tilbud. (Ulrik kan fungere som 
sparringspartner) 
 
Der undersøges om det er rentabelt med 
at lave en reklame udstillingsvogn via 
Märklin eller andre. UT 

Modeljernbanens dag. 
 

Når det igen er muligt at mødes, vil DMJU 
igen opfordre klubberne til at arrangere 
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åbnet hus arrangementer og DMJU vil som 
sædvanligt udgive et magasin. Klubberne 
vil blive inviteret til at give input til 
magasinet. 
Som sidst vil DMJU forsøge at få en 
enesponsor til magasinet.  
(Heljan var sponsor sidst) 

Fotokonkurrence. 
 
 
 
 
Tema: 

DMJU har som en konsekvens af den 
manglende aktivitet i klubberne og DMJU, 
besluttet at afholde to fotokonkurrencer i 
2021.  
 
Tema: Der vil blive offentliggjorte temaer 
om kort tid for næste konkurrence 

Årets model DMJU vil offentliggøre resultat for 2019 på 
hjemmesiden da vi ikke kunne gøre det på 
vores aflyste udstilling.  
Derefter vil vi straks iværksætte 
konkurrencen for 2020 

Næste møde 10. februar 2021 kl. 20.00  
(JOH vil afstemme dato med PM) 

Eventuelt Almen orientering om div. småemner. 


