
Formandens beretning 2016 
Status på DMJU: 
Så er der gået et år siden sidste generalforsamling og det er tid til at gøre status. Et år med masser af 
udfordringer og spændende oplevelser. 
Status på antal medlemsklubber i DMJU. Vi har desværre haft 2 klubber, der er udmeldt samt en der er 
opløst, men til gengæld har vi haft en positiv tilgang til DMJU. Vi har siden sidste generalforsamling 
modtaget indmeldelse af 9 klubber, og senest to ny klubber inden for de sidste 5 dage. Så det er med stor 
glæde og stolthed som formand, at jeg nu kan meddele, at DMJU nu har rundet et skelsættende 
medlemstal på 100 medlemmer. 
 
Udstilling: 
Køge 2015 blev deltagermæssigt en stor succes, men samtidig en kæmpe udfordring med hensyn til pladsen 
i hallerne. Derfor så vi os nødsaget at udvide med et telt. En nødløsning som var, hvad der var muligt. 
Projektet er afprøvet, men det er ikke et projekt vi fremadrettet vil gøre brug af – både på grund af de 
praktiske forhold, men også på grund af økonomien. Derfor gav udstillingen i Køge ikke det forventede 
afkast. Vores besøgstal ligger stabilt på omkring de 3000 på Sjællandsudstillingen, men vores forhåbning 
havde været en forøgelse. 
 
Regnskab: 
2015 bød også på en række udfordringer på det regnskabsmæssige område. Desværre var vores 
økonomistyring ikke optimal af forskellige årsager. Opgaven var mere kompleks end forventet for 
kassereren, som samtidig blev ramt af sygdom og dermed sat ud af spillet. Som en nødløsning overtog Frank 
kasserer arbejdet fra midt på sommeren. Som en del af opgaven Frank påtog sig, var implementeringen af 
regnskabsprogrammet summa summarum, som har vist at være en kæmpe opgave at grund strukturere 
regnskabsprogrammet midt i regnskabsåret, samt at få alle årets posteringer indtastet i programmet. 
Da Frank ikke kendte programmet på forhånd, har vi søgt ekstern hjælp, bl. andet hos Villy Jensen fra N-
modul og Lars Søndergaard, og jeg vil gerne rette en stor tak herfor. 
 
Synliggørelse af DMJU: 
DMJU har deltaget i en række lokale udstillinger/messer rundt i landet. Det er altid fantastisk at møde 
jernbaneentusiaster over hele landet. Vi har bl.a. besøgt Helsingør, Hanstholm og Tømmerup og mange 
andre. Disse aktiviteter vil fortsat have en høj prioritet. 
 
Hjemmesiden/Facebook: 
Vores hjertebarn hjemmesiden, arbejdes der på dagligt for at udvide og forbedre. Vi har tilstræbt at lave en 
mere dynamisk forside. I den forbindelse, er vi opmærksomme på, at lyden af videoindslag er aktiv så snart 
forsiden åbnes. Der arbejdes på en løsning. 
Vi har nu nået 52 000 besøg på hjemmesiden indtil nu. 



Klubdatabasen bliver mere og mere opdateret af klubberne, men der mangler dog fortsat en del. Vi er som 
lovet i gang med at følge op på de klubber, der endnu ikke er opdateret. Herfra skal der lyde en opfordring 
til at kontakte webmaster her på udstillingen eller på telefon, så vi kan råde og vejlede klubberne. 
Som noget nyt er DMJU også kommet på Facebook, hvilket har været en stor succes. Vi har allerede nu 
oplevet 5-600 LIKES og tallet stiger dag for dag. 
DMJU NEWS fortsætter sin udvikling, og det er en glædelig udvikling, at flere klubber af egen drift 
indsender artikler. 
 
Fremtiden 
Vores fokusområder vil fortsat være hjemmesiden og FACEBOOK. Så snart denne udstilling her er overstået, 
vil vi gå i gang med at redefinere vores udstillingskoncept. Det er planen at vi i højere grad vil involvere 
klubberne både på eventsiden, men også begynde at stille krav til udstillingsanlæggene. Samtidig vil vi også 
have større kontakt til vores kommercielle samarbejdspartnere i udviklingen og synliggørelse af vore 
aktiviteter. 
Vi har i år uddelt 3500 gratis børnebilletter i institutioner i og omkring Kolding. Det er et fokusområde vi 
fortsat vil prioritere højt. Vi er fuldt ud opmærksomme på, at gennemsnitsalderen er stigende, så derfor vil 
vi fortsætte arbejdet på at få unge mennesker til at fatte interesse for modeltog. 
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