Generalforsamling DMJU 2019
Lørdag d. 30. marts 2019 kl.18.00 i Taastrup Idræts center.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af:
a. Referent.
b. 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
a. Fra bestyrelsen. Oplæg til anlægsstørrelse på udstilling. (se bilag 1)
6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse:
a. Formand, vælges for 3 år. Jan-Ole Hansen (modtager genvalg).
b. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Frank R. Taarup (ikke på valg). Peter
Møller (ikke på valg).
c. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 3 år. Willy Nielsen (ikke på valg). Henning
Lander (ikke på valg).
d. 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år). Peter Lykkehøj Kristensen (modtager
genvalg).
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (vælges for 1 år). Bilags kontrollant Peter Topp
Engelsted Jonasen (modtager genvalg). Bilags kontrollant suppleant Niels Kolborg
(modtager genvalg).
9. Eventuelt.

Referat generalforsamling DMJU 30. marts 2019. Taastrup
Peter Møller, Peter Lykkehøj, Willy Nielsen, Henning Lander, Frank R. Taarup, Jan-Ole Hansen
Ad 1, Peter Vendfelt vælges.
Ad 2a, Mikkel Fog Päevatalu vælges
Ad 2b, Leif Jensen og Bo Holmkvist
Dirigenten forklarer kort hvordan forløbet for GF bør forløbe. Og at vi kun taler en af gangen… Det
konstateres at indkaldelsen er rettidig og GF er lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 3, Formand Jan-Ole Hansen beretter at vi nu er 103 medlemmer. Kolding blev en stor
udfordring og blev en af de flotteste vi har haft. I år er vi her i Tåstrup da vi ikke kunne være i
Køge. Her har vi 4100 m2 og flere anlæg har fået plads. Der har været stor opbakning med
hjælpere fra klubber. Kolding er nu reserveret til næste gang med alle 3 haller. Det bliver 25. gang
så der er jubilæum. Modeljernbanens dag vokser med flere klubber der deltager og der opfordres
til at man deltager og benytter de gratis materialer som DMJU stiller til rådighed. I år skal vi skifte

regnskabs program. Medlemsdatabasen på hjemmesiden trænger til opdatering. Redaktør Gert
Frikke træder tilbage efter 30 år på posten efter næste DMJU News.
Klaus fra Live steam: spørger til hvor mange medlemmer klubberne udgør. Mellem 1800 og 2000
medlemmer svares der.
Ad 4, Kasserer Peter Møller fortæller at der er enkelte bemærkninger som gennemgås.
Deltagerlister, bilag med autorisation og signering af rejse bilag.
Det kommenteres fra kontrollanten at der er ikke noget at opsætte på regnskabet men blot et
ønske om forbedret kontrol af bilag m.m.
Kasserer Peter Møller gennemgår kort regnskabet.
Martin Dahl, 3. modul. De tal der står med minus under udgifter er altså plustal!
Der er et par tilgodehavender i regnskabet som der nu snart er kommet helt styr på.
Der er ikke yderligere spørgsmål.
Regnskabet er godkendt.
Forskellen mellem det nye og det gamle regnskabsprogram: Det nye, E-konomik, er på nettet så
alle der skal have adgang kan tilgå det direkte. Fx kan man indrapportere bilag direkte. De gamle
regnskaber bliver overført til det nye så historikken bevares.
Martin Dahl, 3. modul. Der er indtægter for mindre end udgifterne så er der vel et underskud?
Kasserer Peter Møller Ja på driften. Men udstillingen giver overskud. Så samlet er der overskud.
John, foreningen toget. Er man klar over at e-konomik data mistes hvis man udtræder af
ordningen.
Kasserer Peter Møller kikker på denne problemstilling.
Ad 5a, Formand Jan-Ole Hansen motiverer det stillede forslag om anlægs størrelser. Der skal
hjælpe med at give flest mulige klubber adgang til udstillingerne.
Formanden tænker at det må være rart at have en viden om hvilken størrelse man kan forvente at
få plads til.
NN. N-modul gruppen. Vi har fået 40m2 og vi kan vanskeligt komme under 45m2 da vi har
stationslængder og kurver der er på størrelse på H0.
Formand Jan-Ole Hansen Når modulklubberne er flere sammen får de 40m2 hver klub. Men ellers
må man kontakte bestyrelsen og bede om ekstra plads.
Niels, slæbeskoen. Denne argumentation kan man høre fra alle størrelser så det er et udmærket
udgangspunkt som man så kan aftale nærmere efterfølgende.
Martin, TT klubben. Kommer der en sidste dato på hvorvidt man får de m2 så man kan nå at
planlægge efter det.
Formand Jan-Ole Hansen Man får en måned før de kommercielle udstillere og vi prøver at få det
afklaret omkring november. Det er vigtigt for bestyrelsen at der kommer mange flotte anlæg og
ikke nødvendigvis store anlæg.
Bst. Event Willy Nielsen, Det har været et super redskab for bestyrelsen at kunne arbejde med
den plads der er og de retningslinjer
Alan Nielson, hørtoftebanen. Er dette forslag noget der skal i vedtægterne eller er det en del af
bestyrelsens forretningsorden?

Formand Jan-Ole Hansen Det kommer ikke i vedtægterne. Det er mere fleksibelt i
forretningsorden og ikke i vedtægterne. Vi har gjort det samme overfor kommercielle udstillere
for at kunne standardisere dette også.
Ordstyrer: Det er et værktøj som bestyrelsen kan bruge aktivt.
Flemming, TT klubben: De forskellige klubber har en bane der har en given størrelse og ikke kan
reduceres.
Formand Jan-Ole Hansen: Det er et udgangspunkt og hvis det ikke passer sammen, findes der en
løsning så man ved om der er plads eller ej. Til denne gang var der to klubber der fik en fælles
løsning der er lykkedes godt.
Ronald Bååge, Stenbjerggårs Modeljernbaneforening. Vi er en af de to klubber der fik en særlig
løsning. Vi har ingen standart opsætning så det er mere fleksibelt og lykkedes godt.
Ordstyrer: I forslaget skal ordet minimum rettes til maksimum. Der stemmes. En er imod resten er
for.
Forslaget er vedtaget.
Der er ikke indkommet yderligere forslag.
Ad 6, Der lægges ikke op til kontingentstigninger. Der var ekstra udgifter til bla. Ny computer som
ikke forventes i år. Der er kommet 2305 personer i dagens besøgstal, 343 af dem er børn.
Budgettet var 2200 voksne over begge dage. Så der forventes overskud i år.
Der forespørges om vi kan se budgettet. Det er ikke muligt at fremvise dette pt. Det er ikke
tidligere brugt at sende budgettet ud.
Det står i vedtægterne at der skal ligge et forslag. Så det vil ske fremadrettet.
Martin Dahl, 3 modul. Det skal deles i to så kontingent og budget vedtages separat.
Bst. Event Willy Nielsen, ønsker at for forklaret nærmere
Martin Dahl, 3 modul. forklarer at det er vanskeligt at vedtage noget man ikke har set.
Leif Jensen, Farum mjk. Det kræver en vedtægtsændring hvis vi skal dele dette punkt.
Martin Dahl, 3 modul. begærer afstemning. Og de stemmer ikke for budgettet
Ronald Bååge, Stenbjerggårs Modeljernbaneforening det er vel blot at formanden sender det ud.
Ordstyrer: Kan man godkende punktet med forventning om snarlig modtagelse?
Punktet vedtages med uændret kontingent.
7a, Formand Jan-Ole Hansen genvælges. Men udtaler at han ikke vil være med hvis der skal være
nogen der er sure og ballade over den ovenstående problemstilling omkring budgettet.
Martin Dahl, 3 modul. Det er jo generalforsamlingen der skal bruges til at rette i unionens virke.
Formand Jan-Ole Hansen vi bruger rigtig meget tid på arbejdet.
Martin Dahl, 3 modul. Der er ingen kritik af Jan-Ole men blot et ønske om at modtage budgettet.
Martin TT klubben: Der er forklaret at budgettet er det samme som tidligere blot uden
computeren.
Ulrik Thomsen, Nordbanen. Der er ikke nogen her der er i tvivl om den store indsats. Hvis der skal
laves en vedtægts ændring skal der stilles et forslag til næste GF.

Ab 7a, Formand Jan-Ole Hansen genvælges altså til klapsalver…
Ad 7b, Ikke i år
Ad 7c, Ikke i år
Ad 7d, Genvælges
Ad 8, ordstyrer undrer sig over ordlyden.
Peter, Nordbanen foreningen er erhvervsdrivende, men ligger under grænsen for revision så
derfor hedder det således.
Begge genvælges.
Ad 9,
Peter, Nordbanen hvornår er udstillingen næste år?
2/3 april svares der.
NN, Hørtoftebanen: Hvorfor klapper vi af de bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg?
Ordstyreren: Det var på mig.
Claus, spor 1 live steam: Tak for den super måde vi er blevet modtaget på. Det skaber en god
stemning fra starten
Martin tt klubben: Det har været en super udstilling med fokus på kvalitet og ikke kvantitet.
Bst. Event Willy Nielsen der kommer folk der hjælper med at læsse biler når vi pakker i morgen.
Der har været nogen fejl i håndteringen af biltilkørsel. Det forsøges at blive rettet i morgen så alle
kan komme så hurtigt som muligt ud af døren.
Kasserer Peter Møller vi har måttet trække på nogen idrætsklubber i år, men lad og få det til
klubberne i stedet næste gang.
Formand Jan-Ole Hansen Ønsker at man får aflønning i gavekort for at styrke forholdet til
sponsorer.
René Eberhardt Bespisningen var under al kritik der var ikke mad nok.
Formand Jan-Ole Hansen Jeg arbejder i samme branche der var nogen problemer som forventes
løst til næste gang. Hallen er klar over problemet. Formand Jan-Ole Hansen undskylder den
uheldige oplevelse. Det er planen om to år at der måles op torsdag så der er mere til først på
dagen.
NN, Foreningen toget. Er det så torsdag klubberne kan hjælpe?
Ronald Bååge, Stenbjerggårs Modeljernbaneforening: Takker for den store indsats fra bestyrelsen
og syntes det er en god ide med gavekort.
GF afsluttes 19.03
Der uddeles nu gaver fra de stillede konkurrencer.

