Formandens beretning for året 2014
2009 var et skelsættende år for DMJU på mange områder. Man flyttede udstillingen
til Århus, efter i mange år, at have holdt til i Fredericia. Udstillingen er af mange
blevet betragtet som en af de flotteste udstillinger DMJU har afholdt, men desværre
blev det også en af de dyreste. DMJU gik som bekendt ud med et stort underskud.
Den daværende bestyrelse satte sig ned, og måtte prøve at revidere DMJU, og en
plan blev lagt. Man valgte at springe udstillingen i 2010 over, og i stedet bruge
kræfterne på at lave en ny fremtidsplan.
Plan 2012 blev resultatet og nye udstillings steder aftalt. Allerede i 2011 kunne man
se de første resultater af dette arbejde. I 2011 og 2013 havde man ca. 3000
besøgende i Køge. I Bramdrupdam i 2012 startede vi op med et lille underskud, men
i 2014 lykkedes det også at skab et overskud i Jylland.
Kort tid efter GF i 2014, afholdt den nye BST deres første møde. Udover en
konstituering, skulle der iværksættes en fremtidsplan for hvordan vi så DMJU´s
fremtidige opgaver og synlighed. Flere af de tiltag som vi besluttede, og for nogles
vedkommende allerede har iværksat, har medført særdeles positive tilkendegivelser
fra medlemsklubberne når vi har mødt Jer rundt om i landet, og DMJU’s nye
synlighed i modeljernbane miljøet har været medvirkende til en flot vækst i antal
medlemsklubber i Unionen, som jeg i øvrigt vender tilbage til lidt senere. Jeg skylder
dog her at sige, at nogle af disse ideer og planer allerede blev fremført og drøftet af
tidligere bestyrelser, og det skylder vi dem stor tak for. Det være hermed gjort!
Hjemmesiden.
Et af de områder, vi ville prioritere højt, var vores hjemmeside. Allerede på mødet
kunne Henning præsentere en ny hjemmeside. Den har for ca. 6 mdr. siden atter
skiftet layout, og i december fik vi så den næste af vores helt store prioriteringer på
siden, nemlig vores klubdatabase. Med database kan klubberne nu fremadrettet selv
rette deres informationer, og det er op til klubberne selv at vedligeholde
oplysningerne. Et andet formål med databasen er, at det med de nye søgefelter er
meget lettere for en modelbaneentusiast at finde en klub, der vil passe til
vedkommendes behov. Klubberne har nu flere muligheder for selv at beskrive deres
klub, samt at kunne uploade film i databasen. Databasen er allerede nu en meget
stor hjælp for BST. Nu er vi ikke længere afhængigt af at kun én har en mail gruppe,
men får en mailliste automatisk genereret fra databasen. Vi har endnu nogle små
justeringer på layoutet, men dem er Henning i fuldgang med at løse. Henning har

lavet et kæmpe forarbejde, men han får også brug for jeres hjælp, til sit at få links,
Gallerier, klubblade og meget andet til at fuldende hans fantastiske arbejde.

Synlighed/udstillinger.
BST har på det første møde besluttet, at vores vigtigste opgave er at være mere
synlig i det daglige, specielt på udstillingsområdet. Derfor har I kunnet møde os på
flere lokale messer/udstillinger. I den forbindelse blev vi enig om, at det var tiden til
få udskiftet vores udstillings materiel, og at der blev indkøbt er så fleksibelt, så vi
kunne have et lille sæt til brug i henholdsvis øst og vest.
Frank har som en af sine opgaver, at stå for at udfærdige vores pressemeddelelser,
og som i nok har bemærket, har han ikke ligget stille.

Internationalt.
En anden opgave, som landede på Franks bord, var kontakt til udlandet, herunder til
MOROP. Efter meget besvær lykkedes det til sidst at få fat i de rigtige personer i
MOROP. Vi har nu en god dialog, bl.a. har vi fået kontakt med en tysker som sider i
teknisk kommunion og kan tale på vegne af os, hvis vi ikke deltager. Vi havde bl.a.
NEM 808 DK. til godkendelse, men dette kunne ikke gennemføres, da den ikke var
oversat til Fransk.
Efterfølgende har vi fået kontakt til Norge, da de har arbejdet på at få engelsk til
kommunikationssproget. Frank og jeg har efterfølgende holdt møde i DK med den
Norske formand, og vi har kigget på hvordan vi kan forstærke vores samarbejde i
Norden. Bl.a. kunne man afvikle en national modelbyggekonkurrence ud fra et
fælles kriterie, efterfølgende afvikle et nordisk mesterskab. Frank har også af flere
gange været i dialog med et svensk hobbymagasin, for at se, om der kunne
opstartes en forening/union i Sverige. Dette arbejde vil han forsætte med efter
udstillingen. Samtidigt er Frank også i dialog med div. producenter for at få dem til
at deltage i vores dagligdag og udstillinger. Med Franks fantastiske arbejde ser jeg
frem til mange spændende tiltag.
”plan 2012”.
I efteråret gennemførte vi så for første gang fotokonkurrence og dermed er plan
2012 nu fuldt implementeret. Vi har nu evalueret den, og konkurrence vil blive
gennemført igen til efteråret.

Regnskab.
BST. og vores tidligere kasserer Jan Bæk, blev enige om, at Jan fortsatte med
regnskab 2014 og vil på denne GF fremlægge dette. Jørgen har så her fra 1. januar
overtaget alt regnskabs drift. Der ligger nu en stor opgave og venter med hensyn til
udvikling af en kontoplan som skal gøre det nemmere at få et overblik på
driftsmidler.

DMJU News.
Igen i 2014 har Gert stået for driften af nyhedsbrevet. Et blad,der for hver gang det
bliver udgivet, bliver mere og mere spændende at læse. Flere klubber deltager nu
aktivt med artikler. Specielt er det spændende at følge Golden Spikes med
opbygning af deres nye udstillingsanlæg. Men vi kan sagtens bruge endnu mere stof
fra jer. I marts kunne vi så præsentere det nye navn og logo på vores blad, ”DMJU
News”. Jeg ser frem til flere spændende News. Godt arbejde Gert.

Vedtægter.
Som aftalt på sidste GF, skulle vi på ny gennemarbejde det oplæg til
vedtægtsændringer der blev fremlagt på sidste GF. BST nedsatte et vedtægtsudvalg
som har arbejdet meget intenst. Desværre kunne vi ikke nå at få det på plads til
indkaldelsen til GF, men valgte at medtage dem i det endelige program, men
samtidigt at indkalde til en ekstraordinær GF, såfremt dette ikke blev godkendt. Tak
for et flot stykke arbejde til gruppen.

Vi ser som et resultat af at dette arbejde, at DMJU i løbet af året har vækstet med 11
nye klubber. (en klub er nedlagt)

Fremtiden.
På det første BST. møde fremlage vi også en visionsplan som vi regnede med første
skulle i gang omkring 2016, men allerede nu har vi påbegyndt dele af denne plan.
Jeg har sammen med Bo fra Jernhesten påbegyndt arbejdet med at lave en

oprangerings side på hjemmesiden, som jeg forventer mig meget af. Her får vi igen
brug for al jeres viden og kontakter.
Så der er nok af opgaver at gå i gang med
Jeg ser frem til, at DMJU fortsat vil vokse og udvikle sig i de næste mange år. DMJU
er til for klubberne og deres medlemmer, og vi håber, at klubberne vil deltage aktivt
i at gøre DMJU til det sted, hvor man vil søge hen, når man mangler informationer
inden for modeltogs hobbyen.
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