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Dato:  11-12.06.22           
Sted: Sydbank Arena 

Referent:  
Jan-Ole Hansen 

Dagsorden punkt Beslutning 
Deltager 

 
Formand: Jan-Ole Hansen (JOH) 
Næstformand: (Webmaster): Henning Lander (HL) 
Kasserer: Peter Møller (PM) Afbud om søndag 
Menig bestyrelse:  
Menig bestyrelse (Event): Willy Nielsen (WN) 
Gæster (Forhåbentligt nye medlemmer af bestyrelsen) 
Jesper Dahl 
Mogens Vornøe 

Velkomst og præsentation JOH bød velkommen, herefter tog vi en ”boret rundt” med en 
præsentation og baggrund af de enkelte medlemmer.  

Gruppearbejde 
 Økonomi 

PM, JD 
 Marketings afd. 

FT, MV 
 Hal gruppen 

JOH, HL, WN 
 

 
Bestyrelsen gennemgik de opgaver og fysiske rammer vi har at 
arbejde med 

Økonomi PM gennemgik regnskabet. Der er en del udfordringer da vi ikke 
har kunne udsende kontingent under Corona, så der skal betales 
for 2 år (2021-2022) 

Markedsføring strategi  Led tavler skal bestilles via Kolding kommune.  
 Cirkusplakater skal laves og sættes op 
 Radiospot (Scala FM) 
 Pressemeddelelse udsendes 
 Facebook 
 Priser for magasin blev justeret  

Planlægning ”Modeltog for Alle” 2022 
 Generelt. 

 
 Gæsteanlæg 

 
 

 Priser 
 

 Event:  
 (Slæbeskoen) - gamle Märklin 

udstillings anlæg som en event.  

 
Skiltning i foyeren. JOH sørger for dette.  
 
Udstillingsanlæg er på plads. Der mangler dog overnatning for 2 
personer. JOH undersøger for en overnatning 
 
Priserne blev gennemgået og enkelte rettelser blev gennemført 
 
Emner blev drøftet. Endelig program senere. 
Endelig tilsagn senere  
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Mail-server, Hjemmesiden og 
klubdatabasen ved HL 

HL gennemgik ny retningslinjer på hjemmesiden. 
Vi har pt. ca. 10-15 forsøg på at hacke vores hjemmeside om 
dagen. 
Vi har pt. haft 483,053 unikke besøg på hjemmesiden med 
4,077,876 sidevisninger siden oprettelsen i 2016 

Modeljernbanens dag. DMJU laver magasiner som tidligere og klubberne kan bestille 
efter behov 

Fotokonkurrence. 
 
 

Tema: 

Vi forsætter med fotokonkurrencen. Vi iværksætter en med det 
samme. 
 
”Livet på perronen”  
Husk at der er kun fotos fra klubanlæg der kan deltage. 

Årets model Klubberne har nu stemt og resultatet er klar.  Vi offentliggør 
resultatet på udstillingen og hvor der kan købes krus med motiv 
af den vindende maskine.  

Næste møde Næste møde forventes afholdt online lige før udstillingen 
 

 


