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Ny redaktør af ”Nyhedsbrevet”
Jan-Ole
Ole Hansen har lavet de tidligere udsendte nyhedsbreve. Med dette nummer har jeg, Gert Frikke, overtaget
hvervet som redaktør.
Det vil blive tilstræbt, at nyhedsbrevet udkommer i månederne marts,
marts, juni, september og december. Dette kan
forskubbes lidt, hvis der er vigtige begivenheder, der gerne ”lige skal med”. Hvert nummer vil indeholde en deadline
for næste udgave.
De enkelte klubber er meget velkomne til at indsende omtaler af arrangementer,
arrangementer, gode ideer, snak om unionen og
lignende.

- og sådan ser jeres nye redaktør ud ……………………………………………………..

WEB-master
master på DMJU’s hjemmeside
Efter at have varetaget funktionen det sidste stykke tid,
tid, er der nu aftalt, at det er Flemming Ormstrup, der fremover er
Unionens WEB-master.

Generalforsamling i DMJU
Den 10. september blev der afholdt den årlige generalforsamling. Denne gang blev den afholdt i Odense hos OMKJ .
Der var foruden bestyrelsen fremmødt 13 personer fra forskellige klubber. Her i blandt unionens
union
æresmedlem Ib Dam.
Flemming Ormstrup blev valgt til ordstyrer.

Den samlede bestyrelse
Ved bestyrelsesvalget skete der en række rokeringer: Jan Kaspersen trak sig som formand og er afløst af Jan-Ole
Hansen, Jan Kaspersen er nu bestyrelsesmedlem, Bent Herlin trak sig fra bestyrelsen tilbage til en suppleantpost, og
Leif jensen skiftede suppleantposten ud med en bestyrelsespost. Herefter vil bestyrelsen konstituere sig.
Regnskabet for 2010 blev gennemgået med forskellige kommentarer. Der blev ligeledes stillet nogle spørgsmål, der
blev besvaret af kassereren.
Sluttelig blev regnskabet godkendt
Udstillingerne blev drøftet, herunder valg af sted og hal i forhold til udgifter, besøgende og andet.

De fremmødte lytter interesseret til formandens beretning
Jan-Ole fremlagde ideerne omkring en masse nye tiltag fra unionens side med sponsorer og konkurrencer. Formålet
er, at få en mere aktiv union og få kanaliseret nogle sponsorpenge ud til klubberne. Ideerne er samlet i ”Plan 2012”,
som vil være at finde på unionens hjemmeside. Det samme gælder for referatet af generalforsamlingen.

Jan-Ole fremlægger plan 2012

Æresmedlem Ib Dam uden stråhat

Foreningen ”Puffen” i Odense
Bestyrelsen havde valgt at lægge bestyrelsesmødet den 4. september hos ”Puffen” i Odense.
2
Foreningen har til huse
se i et tidligere fyrrum på en skole. Her råder man over hele 250 m i 2 planer. Lokalet er stillet til
rådighed af Odense kommune. Dette giver et charmerende lokale med udsigt fra en balkon over banen i underste
etage, en imponerende 3 m høj helix til at forbinde etagerne, gode arbejdspladser til modelbyggeri samt et fint
køkken/mødelokale. Klubben har 20 års fødselsdag næste år og er med ca. aktive 15 medlemmer godt i gang. Banen
er delt op i 2 afsnit: et dansk på underste etage og et tysk på øverste.
øvers Modeltogsdriften er baseret på 2-skinnedrift
2
med et Lenz digitalsystem til styringen. Der køres i skala H0 og H0e.
I øvrigt ses flere informationer på www.puffen.dk

Her ses det fine overblik ned på den danske afdeling i underetagen. Helixen skimtes i baggrunden.

Et stykke af den danske afdeling under opbygning med flot kunstnerisk baggrund. Under besøget sås formanden Rolf i
gang med de kunstneriske udfoldelser som baggrundsmaler.
Endvidere
re ses på det andet billede, et udsnit af de fine værkstedsforhold for modelbygning.

Fra den tyske afdeling på øverste etage. Sporet, der ender i en tunnel i baggrunden, fører ind i helixen.

Smalspor i den tyske afdeling

En inspirerende
rerende modelbygger arbejdsplads

”Store byttedag” i Skørring den 11. september.
En af DMJU’s medlemsklubber, Djurs Modelbaneklub, arrangerer denne traditionsrige udstilling/messe
udstilling/m
en gang om
året i Skørring på Djursland. Der deltager klubben selv med et udstillingsanlæg, en masse modeljernbaneentusiaster
med ting, de gerne vil sælge samt en række forhandlere. Et rigtig fint arrangement. ”Byttedagen” var godt besøgt med
omkring 400 gæster – og nyhedsbrevet var selvfølgelig også på besøg. Her bringes et par billeder for at give et indtryk
af denne klubs indsats:

Der var stor interesse omkring bordene og ved forhandlerne. De mindste byggede huse i laserskåret papir/pap.
En del af de udstillende firmaer havde sponsoreret præmier,
præmier der blev udloddet blandt de besøgende,
besøgende der afleverede
en udfyldt spille-kupon.

Aktiviteter i DMJU’s bestyrelse
4. september, bestyrelsesmøde i Odense
10. september, generalforsamling i Odense
Odens

Nyt fra MOROP
Vil være et fast punkt i nyhedsbrevet.
Unionen har endnu ikke en aftale om en MOROP kontaktperson, men der arbejdes på sagen.
Ellers er der ikke noget at berette for nærværende.
nærværende

Næste nummer
Vil bl.a. indeholde:
bag om link på hjemmesiden (MY1287)
plan 2012
på besøg hos OMKJ
Deadline: 30. november
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