
Generalforsamling DMJU 22/10 2022 kl. 18.00 i 

Kolding Arena 
 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af: 

a. Referent. 

b. 2 stemmetællere. 

c. Eksklusion af 3modul.dk jf. §2. stk.8 

3. Formandens beretning. 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse. 

5. Indkomne forslag. 

a. Fra bestyrelsen. Hvordan skaber vi i fællesskab mere værdig ved et medlemskab af DMJU. 

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 1 år.  

Frank R. Taarup (modtager ikke genvalg). 

Peter Møller (modtager ikke genvalg). 

c. 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år. 

Willy Nielsen (modtager genvalg). 

Henning Lander (modtager genvalg). 

d. 1 bestyrelsessuppleant (vælges for 1 år). 

Peter Lykkehøj Kristensen (modtager ikke genvalg). 

8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant (vælges for 1 år). 

Bilags kontrollant Peter Topp Engelsted Jonasen (modtager genvalg). 

Bilags kontrollant suppleant 

9. Eventuelt. 

_______________________________________________________________________________________  

Referat 

Ad 1, Peter Vindfeldt vælges. Det konstateres at GF er rettidigt indkaldt og regnskabet tilsvarende rettidigt 

udsendt. GF er lovlig og beslutningsdygtig. Inge fuldmagter til stede.  

Ad 2, a. Mikkel Fog Päevatalu vælges 

Ad 2, b. Claus Lützhøft spor 1 og Klaus fra sønderjyden 

Ad.2, c. Nævnte vedtægter oplæses. Der er ingen repræsentanter for 3-modul. Forløbet er forsamlingen 

velkendt da meget af korrespondancen har været sendt på mail. Jan Ole kommer dog med et kort opfrisket 

resume. Der var en time laps sat op i salen til udstillingen i 2019 tilfældigvis står 3-modul lige nedenfor 



kameraet. Der bliver flyttet på gulvafmærkningen for at få plads til et yderligere modul. Derved bliver 

udstillingen ulovlig. Men vi blev heldigvis ikke lukket da det først opdagedes efterfølgende. Det er altså 

dokumenteret. Formanden for 3-modul ønskede videoen slettet og mente at det var pjat. Og efterfølgende 

forsøg på at finde en mindelig løsning lykkedes ikke. Eksklusionen bliver derfor fortsat eneste mulige 

løsning. Indkaldelse til GF og tidligere korrespondance sendt med anbefalet post er angiveligt ikke 

modtaget af klubben. 

Så der står vi nu og GF skal derfor endeligt beslutte sagen. 

Bo modeltog Bornholm. Klubben er ny og værdsætter denne gennemgang. Men ville dog gerne have haft 

en forudgående info som de kunne snakke om.  

Henning (bestyrelsen) man er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen i tilfælde af spørgsmål. 

Afstemning foretages: 74 stemmer grønt. Ingen imod ingen blanke. Forslaget vedtaget. 

Ad. 3. (let forkortet), Formanden takker for opbakningen. Endelig kan vi mødes igen. Corona spøger dog 

stadig hist og pist. Det har i det hele taget være en træls tid. Der har ikke været opkrævet kontingent i 

”lukke” perioden men vi kan desværre ikke give rabat.  

Det har været en kæmpe opgave at lave udstilling denne gang. Det har overvejende været Henning og Jan-

Ole der har lavet det praktiske. Specielt har brandgodkendelsen været besværlig. 

Klubberne skal være flinkere til at opdatere informationerne i klubdatabasen da disse ligger til grundlag for 

rigtig mange af de kontakter og data som bruges i unionen. 

Der klappes. 

Ad, 4. Peter, Kassereren har desværre ikke kunne nå revisionen da han var for sent ude med at booke tid 

med revisoren. Det tager han på sig. Kassereren ønsker at være 100% på opgaven og kan desværre ikke 

tilbyde dette i sin nuværende situation. Hvilket er derfor han ikke genopstiller til posten. Han har dog 

oplært en efterfølger der forhåbentlig bliver valgt på denne GF. 

Peter, (Kassereren) gennemgår tallene for de sidste 3 år. Der er blevet polstret i kassen de tidligere år med 

ønsket om at have mulighed for at betale udstillings omkostninger uden at kassen er tom. Hen over Corona 

har der ikke været indtjening men vi får heldigvis dækket det meste af udgifterne til den første aflyste 

udstilling fra staten. 

Det overskud vi havde nået at polstre med før Corona, var nok til at klare den almindelige drift og de aflyste 

udstillinger. Vi har derfor stadig lidt penge i kassen ved indgangen af indeværende år. 

Martin, jernbaneklubben 2002. Savner oversigt over aktiver og passiver så man kan se hvor mange penge 

der var i kassen.   

Peter, (Kassereren) finder straks de ønskede tal frem. Det vil fremadrettet være en del af det der sendes 

rundt. 

Generelt til regnskab. 

Peter Nielsen spor 1 trekanten. Savner generelt dato på alt det der sendes ud så man kan holde styr på 

hvad der sendes ud hvornår 

Bo modeltog Bornholm. Har jeg forstået det rigtigt at der ikke er revideret genskaber i 3 år? 



Peter, (Kassereren) ja det er korrekt.  

Ordstyreren læser det foreslåede at alle disse regnskaber godkendes næste år. 

Peter, bilags kontrollant. Vi kan ikke gennemgå det færdigt i dag da bilags kontrollanterne ikke har set alle 

bilagene endnu.  

Peter, (Kassereren) er enig og der skal foretages den endelige gennemgang ved næste GF. 

Regnskabet fremlægges derfor 1. april næste år hvor der foretages den endelige godkendelse efter alle 

bilag er gennemgået. 

77 stemmer for. Ingen imod. 

Ad. 5, a. Formanden oplever at vi har mistet et par klubber under Corona. Forklaringen er at man ikke får 

noget ud af unionen og at man ikke har råd. Det finder formanden underligt med alle de tiltag med 

konkurrencer og flere andre tiltag som unionen står for. Unionen vil meget gerne have indspark fra 

klubberne. Formanden fortæller at der muligvis kommer krav om elektronisk regnskab i nærmeste fremtid 

hvilket kunne være et sted hvor Unionen samlet kunne støtte klubberne med et fælles system ligeledes 

kunne klubdatabasen være en fælles platform. 

Peter Nordbanen: vi er nok en ad de mindste klubber i unionen. Vi finder det ikke dyrt. Men bank 

omkostninger og andre formellekrav er begyndt at bliver meget dyrt. Og er et krav for at få adgang til 

kommunens lokaler. Og foreslår derfor at en fælles bank aftale kunne være meget attraktiv. 

Peter, (Kassereren) hvis alle klubber bruger klubdatabasen aktivt, kan det være en stor hjælp. 

Henning (bestyrelsen). har snakket med en del banker. Det er nogen ublu priser der er for simple 

funktioner som fx skift af kassererens navn. 

Ulrik MJK nordbanen. Der skal også holdes styr på GDPR-reglerne og her ville der være skønt hvis DMJU 

kunne hjælpe med det. 

Lars Fredriksen: Klubdatabasen har store muligheder hvis det kunne afhjælpe meget af det bøvl man slås 

med i klubberne. 

Jan-Ole (Formand). klubdatabasen er bygget op til at opretholde GDPR reglerne fra starten. De flest 

klubber opfylder sandsynligvis ikke reglerne i dag. Kom gerne til det arrangement der kommer på 

udstillingen i morgen. 

Villy Åbenrå – Rødekro modeljernbane. Håber at det der er sat i gang med medlemsdatabasen, håber jeg 

kan støttes op om. 

Claus Lützhøft: Unionen kunne gøre sig mere synligt ved at skrive lidt mere ud. Unionen har ellers klaret 

Corona rigtigt flot. 

?? klubdatabasen er et godt tilbud.  

- 

Frank Taarup skal forlade lokalet og der laves derfor en timeout for at overlevere en lille gave fra Unionens 

Bestyrelse. Den afgående kasserer får også en… 

- 



Bo modeltog Bornholm. Det er jo ikke ret meget de enkelte medlemmer betaler ville det betyde noget hvis 

medlemmerne får rabat ved udstillingerne.  

Jan-Ole (Formanden). Det har tidligere været gratis for medlemmerne. Det blev misbrugt da det ikke var 

medlemmerne selv der kom ind på fribilletterne.  

Henning (Bestyrelsen). Jeg står for fotokonkurrencen det giver mulighed for at vinde 500kr og hvis man 

stemmer, kan man også vinde 500kr. Det er altså god mulighed for at få dækket et helt års kontingent blot 

ved deltagelse i afstemningen. 

Jesper N-modul vest. Vi snakker med en anden klub der ikke syntes de får noget. Bestyrelsen skal være obs 

på at informere klubberne om hvad de får. 

Jan-Ole (Formanden).  mere synlighed er korrekt. Hvordan skal vi gøre det? 

Rune Stenbæksgård. modeljernbaneforeningen. Syntes ikke at unionen er usynlig. News deles straks ud til 

alle medlemmerne når den kommer. 

Henning (Bestyrelsen). Årets model startede Jan-Ole i 2012. Så det er 10 år, minus Corona. Det er sket en 

del gange de år at nogen klubber vinder flere præmier samme år. 

Martin Jernbaneklubben 2002. Medlemsdatabasen kan være et godt sted. Hvis alle medlemmerne er 

oprettet der, kunne NEWS sendes direkte ud til alle medlemmerne. 

Jan-Ole (Formanden).   samler op og siger tak. 

Leif Jensen, Farum modeljernbane klub. Det med afstemning og præmier for foto og årets model har givet 

mere end et års kontingent. 

Ad. 6, Formanden: det foreslås at fastholde nuværende kontingent. Der klappes. 

Ad. 7, a. Jan-Ole genvælges uden modkandidater. 

Bestyrelsen har ønsket at alle medlemmer i bestyrelsen skal vælges/genvælges i år grundet den lange 

periode og alle pladser besættes en ad gangen. 

Ad. 7, b, Frank Taarups post: Der indstilles af bestyrelsen Per Olufsen. 

Per fortæller kort om sig selv. 

Jan-Ole (Formanden). fortæller at Per allerede det sidste halve år har været aktiv i bestyrelsen og han 

forventes derfor at indtage denne post. 

Per Olufsen indvælges med klapsalver. 

Ad. 7, c. Peter, (Kassereren) plads foreslås overtaget af Jesper Dahl der allerede sat ind i kassererens 

opgaver.  

Jesper Dahl fortæller lidt om sig selv.  

Jesper indvælges med klapsalver. 

Disse to poster udløber til april og hvis Jesper bliver genvalgt til kasserer, vil Unionens ”adresse” flyttes til 

Jespers kommune. 



Ad. 7, d. Villy genopstiller. 

Leif Ellehammer slæbeskoen stiller også op. Han fortæller lidt om sig selv. 

Der fortages nu skriftlig afstemning. 

Afstemningens resultat: 74 stemmer afgivet 1. blank, 1. ugyldig, 33 til Villy, 39 til Leif. Leif er derfor valgt. 

Ad. 7, e. Hennings post er nu på valg. Henning genvælges uden modkandidater. 

Ad. 7, f. Suppleant  

Jan Fjordbak. Fortæller kort om sig selv. 

Lars Kristensen Fredensborg: Fortæller kort om sig selv. 

Der foretages skriftlig afstemning. 

76 stemmer, 7 blanke, Jan får 19, Lars får 50. Lars er dermed valgt. 

Ad. 8, a. Peter Topp genvælges. 

Ad. 8, b. Suppleant Peter Nielsen Spor 1 trekanten. Vælges 

Ad 9, Evt. 

Afsluttet 19.35 

 


