Formandens beretning 2019
Status på DMJU:
Så er der gået et år siden sidste generalforsamling og det er tid til at gøre
status. Igen et år med masser af udfordringer og spændende oplevelser.
Status på antal medlemsklubber i DMJU. Vi har haft 2 klubber der er
udmeldt, men til gengæld har vi modtaget indmeldelse af 1 klub. Vi er nu i
alt 103 medlemsklubber.
Udstilling:
Kolding udstillingen 2018 blev for bestyrelsen en kæmpestor udfordring,
den største udstilling vi har haft til dato. 4000 m2 fordelt på 2 haller. Ikke
nok med at den var den størst udstilling vi har haft, men jeg vil mene at
det også var en af de flotteste udstilling vi har afholdt. Dette er på trods
at lyset i hal 2 ikke var på samme niveau som i den store hal, så syntes jeg
at det lykkes meget godt at få en varieret udstilling op at stå. Faciliteterne
i og omkring hallen er fantastiske og halpersonalet er fantastisk at arbejde
med.
Til vores udstilling i år, har vi valgt at flytte til Taastrup Idræt Center her i
Taastrup. En beslutning, som er lidt vemodig, da vi altid er blevet godt
behandlet i Køge, men efter de problemer vi havde med Køge kommune,
samt at Køge hallerne endnu ikke har bygget den ny hal, ja så var der
ingen vej udenom, vi var nødt til at flytte. Denne gang råder vi over 4
haller med et samlet m2 på over 4100 m2 og det har giver et rekord stort
antal udstillere og her er et af værktøjerne til dette, at vi har fået nogle
retningslinjer på størrelse af anlæg. Jeg håber at vi kan blive enig i det
forslag vi fra bestyrelsen har fremsat.
Sidste år havde vi et stort problem med at få hjælper fra klubberne, i år
har der været en meget større opbakning på dette område. Især har Ulrik
fra Nordbanen været en kæmpe hjælp med sit lokalkendskab og store
personlige indsats. Vi fra bestyrelse vil meget gerne takke alle der har
hjulpet til.

Hvor skal vi så holde udstilling næste gang? Vi har allerede nu indgået en
aftale med Sydbank arena i Kolding om bookning af deres haller marts
2020. Vi har forhåndsreserveret alle 3 haller. Her skal jeg lige gøre jer
opmærksom på at vi har udstillings jubilæum næste år. Det bliver 25 gang
DMJU afholder en udstilling. Vi i bestyrelsen, er allerede så småt begyndt
at lave de overordnede retningslinjer for jubilæet og vi går i gang lige
umiddelbart efter denne udstilling med at planlægge hele vores
jubilæum. Og her skal der lyder en stor opfordring fra os til at I komme
med input til aktiviteter, temaer og events. Og vi får brug for jeres hjælp
på mange områder.
Modeljernbanens Dag
Igen i 2018 blev der afholdt Modeljernbanens Dag og vi ser flere klubber
der deltager. Så det ser ud til at den er kommet for at blive. Igen i år har
BST valgt at lave et hæfte, som klubberne kunne trække på, men for få
klubber ved åbenbart ikke at de er gratis og at det er bare at bestille. Vi
har modtaget mange positive tilbagemeldinger fra de deltagende klubber
med nye medlemmer, som resultatet af deres åbent hus. Så der skal lyde
en stor opfordring fra BST at I deltager i denne event.
Den fortsatte videreudvikling af DMJU
Udover vores jubilæum, så har vi i BST to store opgaver i løbet af året som
vi skal igennem. Den første er at vi skal skifte til et nyt regnskabsprogram
som vores kasserer Peter vil gennemgå lidt senere. Årsagen er at vores
nuværende regnskabsprogram ikke bliver opdateret mere, og for at lette
det daglige regnskabs arbejde. Den anden store opgave er et nyt
tilmeldingssystem til vores udstilling, samt et opdatering af
klubdatabasen. Nogle af jer, der har deltaget i Helsingør, har oplevet
deres tilmeldingssystem og vi vil arbejde på et tilsvarende system. Dette
vil forhåbentligt lette jeres arbejde og i særdeleshed begrænse vores
arbejdsmængde. Klubdatabasen har vi nu brugt i en del år og den trænger
til en opdatering. Desværre kan vi lige nu ikke optage flere klubber i

systemet på grund af den platform den er lavet i og vi syntes at der
mangler flere søgekriterier.
Jeg vil gerne som formand takke alle de frivillige der har hjulpet til og ikke
mindst Ulrik fra Nordbanen. Uden din lokalkendskab og energi ville vi ikke
have haft så mange besøgende og kendskab til og på vores udstilling.
En sidste info. så træder vores redaktør Gert Frikke af efter næste DMJU
NEWS og afløseren er ved at være på plads. Vi skal nok takke Gert på
næste generalforsamling.

