
Dansk Model Jernbane Union

Lynge 27/4 2012

Referat af DMJU Generalforsamlingen 15/4 2012 i Bramdrupdamhallen i Kolding 

Efter de indledende øvelser, med tildeling af stemmesedler og kontrol af kontingentindbetalinger og 
fremmødte medlemsklubber gik forsamlingen over til det alvorlige: 

Generalforsamlingen startede med en kort velkomst af Formanden: 

Herefter startede dagsordnen:

Pkt.1: Formanden foreslog Flemming Ormstrup som Dirigent. Vedtaget.

Flemming fastslog derefter generalforsamlingens indkaldelse og fandt den lovligt indkaldt jf. 
vedtægterne.

 Pkt.2a: Referent foreslået: Leif Jensen, Valgt.

        2b: Stemmetællere: Henrik (foreningen Toget) og Jan Bæk (EsMJK) valgt.

Pkt.3: Formandens beretning: (Se bilag). Formanden fortalte bl.a. om den styrkelse der er kommet i 
Unionen på WEB fronten Nyheds fronten og Morop fronten. Beretningen godkendt. 

Pkt.4: Regnskabsfører Bent Herlin fremlagde regnskabet. Der var en god spørgelyst til regnskabet 
og en del debat om Kørselsgodtgørelse, hvorfor så meget, samt hvad Unionens penge i øvrigt bliver 
brugt til og hvor meget og hvordan disse penge kommer klubberne til gode igen. 
Udstillingsregnskab og Unionsregnskab bliver til et regnskab i 2011. Regnskab godkendt. Budget 
for 2012 blev ikke fremlagt, og dette blev stærkt kritiseret af forsamlingen, der også gerne ser 
Budget med på Regnskabet i højre kolonne.

Kassereren ønsker til sidst at Klubberne får indberettet kontaktpersoner til Unionen, og at 
Klubberne får angivet betaler ordentligt på Girokortet/netbank kort og præcist, da det kan være 
vanskeligt at identificerer enkeltpersoners indbetaling for en Klub.

Pkt.5: Indkomne forslag: der var ikke kommet nogen forslag.

Pkt.6: Kontingentet blev foreslået til fortsat at være 200 kr. pr. klub + 4 kr. pr. klubmedlem. 
Vedtaget.

Pkt.7: Valg af Bestyrelse: Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden:

a. Formand:  Jan-Ole Hansen (JMJK), ikke på valg.

b. 2 Bestyrelsesmedlemmer: Jan Kaspersen (SVMJK), Bernt Hansen (MJK Stationsbyen), ikke 
på valg.

c. 2 Bestyrelsesmedlemmer: Leif Jensen (FMJK) og Ebbe Merkelsen ønskede ikke at fortsætte, 
men Robert Kesler (MJK Stationsbyen) og Jan Bæk (EsMJK) stillede i stedet op, og blev 
valgt ind i Bestyrelsen for de næste 3 år.
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d. 1 Bestyrelsessuppleant: Bent Herlin Jensen (GMJK) ønskede ikke at fortsætte, men Gert 
Frikke (MJK Limfjorden) stillede i stedet op, og blev valgt.

Pkt.8: Valg af revisor og suppleant: Jan Bæk (EsMJK) blev valgt til bestyrelsen og der skulle derfor  
findes  en  ny:  Lars  Søndergaard  (MJK  Limfjorden)  stillede  op  og  blev  valgt  som  revisor,  og 
Flemming Ormstrup (SVMJK) blev genvalgt som Suppleant.

Pkt.9: Under eventuelt blev der fra forsamlingen spurgt til DMJU udstillingen År 2013 og især År 
2014, og hvor denne skulle holdes. Bestyrelsen fortalte at der ikke er umiddelbare planer om at 
flytte lokaliteter fra Køge (2013) og Bramdrupdam (2014).

Bestyrelsens  sammensætning  blev  der  spurgt  til,  og  formanden  forklarede  hvorfor  og  hvordan 
denne havde fordelt opgaverne i det forgangne år, og at dette ville blive taget op på første møde i 
den nye bestyrelse, hvor bestyrelsen ville konstituere sig.

Handicapforholdene  i  Bramdrupdam  blev  diskuteret:  Kørestolsbrugere,  Barne/Klapvogne  og 
rolatorbrugere fandt det for dårligt at Handicapliften ikke kunne betjenes hele tiden og fra begge 
ender. Det var primært adgangen til hallerne der var problemet. Cafeteriet blev ligeledes bemærket 
for, for dårlig skiltning til alternativt salgssted og størrelse, og det er ønsket at dette bliver bedre.

Et opråb fra Kasserer/Nyhedsredaktør blev ligeledes til en snak: Informationer til klubberne kræver 
at der bliver indsendt rettelser på kontaktpersoner til DMJU, så Unionen kan sende til de rigtige 
hver gang og ikke få en håndfuld autosvar på forkerte mailadresser tilbage.

Derefter  en  diskussion  om formuen  og hvad  denne  bliver  brugt  til  og  hvorfor  den  er  så  stor. 
Formanden/  Næstformanden  forklarede  at  der  i  bestyrelsen  ønskes  en  sikkerhedsbeholdning  i 
tilfælde af at Udstillingsregnskabet skulle udvise et stort minus, som bestyrelse og klubber så skulle 
dække, men at der også er plads til at sende penge retur til klubber i form af præmiepenge og hjælp 
til Udstillingen.

Udstillingen i Køge blev diskuteret,  og erfaringerne herfra forklaret og de indtil søndag middag 
opnåede udstillingserfaringer fra Bramdrupdam blev ligeledes debatteret.

Efter debatten ebbede ud og salens spørgelyst var ovre, takkede Dirigenten for god tone,  ro og 
orden og sluttede Generalforsamlingen.
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