DMJU ordinær generalforsamling den 6. april 2014 kl. 12.00 i Bramdrupdam

Der var 34 klubber (heraf 4 ved fuldmagter) repræsenteret ved generalforsamlingen.
Formanden jan-Ole Hansen bød velkommen.
Første punkt på dagsorden er valg af dirigent.
Her blev Allan Rasmussen foreslået og valgt.
Som referent blev Gert Frikke fra MJK Limfjorden valgt
Som stemmetællere blev Søren Nørgaard fra ”Stationsbyen” og Flemming Ormstrup fra SVJK” valgt.
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indvarslet lovligt.
Det affødte en række protester.
Hans-Otto Andersen fra Sønderjyske Modulkøreselskab protesterede, idet indkaldelsen til hans klub var
modtaget for sent. Dette kunne formanden bekræfte, idet de som ny forening var kommet på maillisten
med en fejl i mailadressen. Dette blev beklaget og er alene formandens fejl.
Leif Jensen fra Farum modeljernbaneklub mente ikke, at indkaldelsesfristen var overholdt, idet 2012
regnskabet ikke var udsendt betids som lovet på sidste generalforsamling.
På grund af lidt problemer med at holde talerækkefølgen, forlod Flemming Ormstrup generalforsamlingen i
en højlydt protest.
Da der derved kom til at mangle en stemmetæller, blev Jacob Johansen fra Djurslands Modeljernbaneklub,
valgt i stedet for.
Jan Kaspersen er formand for 2 klubber, og beklagede sig over, at han har kun modtaget én indkaldelse.
Klubberne har samme mailadresse, så indkaldelsen er modtaget og i øvrigt er han fuldt vidende om
generalforsamlingen som bestyrelsesmedlem, hvilket flere af deltagerne på generalforsamlingen gjorde
opmærksom på.
Herefter meddeler Hans Otto Andersen, at han vil forlade forsamlingen, hvis generalforsamlingen
fortsættes.
Frank Taarup fra Sydkystens modeljernbaneklub bad mindeligt om at disse ”chikaner” som nævnt ovenfor
stoppede.
Rune Winter fra LUDA foreslog, at der blev stemt om fortsættelse af generalforsamlingen.
Herefter fulgte en hed debat om mailadresser og hvordan man skal udsende indkaldelsen til en
generalforsamling, overholdelse af vedtægterne og om den sene fremsendelse af regnskabet for 2012
gjorde generalforsamlingen ulovlig.
Efter nogen tumleri omkring afstemningsformen, blev der stemt om generalforsamlingen kunne fortsætte.
Det blev vedtaget med 30 klubber for.

Formandens beretning
Bringes her i sin helhed:
Så er tiden igen til at kigge tilbage på et år, der er gået.
Et år med mange udfordringer, både positive, men også på de negative sider. Jeg vil ikke ligge skjul på, at vi i
bestyrelsen ikke altid har været enige omkring, hvilken vej vi skal gå og hvilke opgaver, der skal udføres, til hvilken tid.
Dette bliver et vores fokus område i 2014.

”plan 2012”
Plan 2012 er nu ved at være helt implementeret. Dog mangler vi foto konkurrencen, men den vil blive iværksat lige
efter sommer.
På sponsorsiden er vi nu oppe på 7 sponsorer. Flere har vist interesse.
Årets model har nu kørt to gange og jeg oplever større og større interesse, både hos klubberne og ikke mindst blandt
modtagerne. Første år deltog 4 klubber i indstillingen, i år var der 12 klubber. I selve afstemningen i 2013 deltog der 12
klubber, i år 20 klubber. Årets model vil løbende blive udviklet, bl.a. er det planen at fremsende diplomerne før
Nürnberg, så modtagerne kan bruge dem på deres stand. Under selve messen laver vi så en officiel overrækkelse.
Blandt modtagerne, både herhjemme og i udlandet, er der meget stor stolthed ved modtagelsen. Vi vil igen i år, blandt
alle dem der har deltaget i indstillingen/afstemningen, efter generalforsamlingen trække lod om 15 stk. gave- kort a kr.
500.
Regnskab:
Efter sidste generalforsamling fik bestyrelsen en udsættelse på regnskab 2012, så vi kunne finde svar på de
bemærkninger revisoren havde listet. Jeg vil i den forbindelse på bestyrelsen vegne, rette en kæmpe stor tak til Jan Bæk
for det enorme store stykke arbejde, han har udført med regnskab 2012. Alt omkring regnskab 2012 vil blive
gennemgået under ”Regnskab”.
Køge udstillingen 2013:
Igen en stor succes med ca. 3000 besøgene og et stort overskud. Det ser ud til at vi er ved at ramme et godt niveau i
Køge med mangeartede aktiviteter. Som noget nyt stod vi faktisk med en overbookning på 300 m2. Ved hjælp af en
fantastisk indsats og hjælp fra deltagerne, lykkedes det at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Fremtiden:
Det er ønskeligt, at vores hjemmeside får et stort løft. Jeg håber, at vi i løbet af i år kan påbegynde opgaven, så vores
hjemmeside bliver mere spændende og med masser af nyttige oplysninger.
Så der er nok af opgaver at gå i gang med
Jeg ser frem til, at DMJU 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.
Formand
Jan-Ole Hansen

Lars Nilsson fra H0 Aalborg spurgte om, hvorfor at diplomerne til ”Årets model” ikke blev uddelt på DMJU
messen.
Formanden svarede, at vores messe ligger for sent til dette. Formålet er at synliggøre det danske marked,
hvilket er ved at give resultater. Modtagerne af diplomerne er meget stolte over æren og sætter stor pris
på det.
Bernt Hansen fandt det uacceptabelt, at uddelingen af dette års diplomer skete i Nürnberg inden at resten
af bestyrelsen var bekendt med resultatet. Kritik af, at formanden tager (privat) til Nürnberg.
Formanden havde dog selv via mail gjort bestyrelsen opmærksom på, at på grund af arbejdspres både på
sin arbejdsplads og med DMJU, først fik sendt det endelige resultat til bestyrelsen søndag i stedet for
onsdag, og i mailen undskyldte, at der gik nogle dage før bestyrelsen fik resultatet.
Hans-Otto Andersen kom herefter med et meget langt indlæg, der primært var et angreb på formanden.
Kritikken bestod bl.a. i, at formanden tager af sted til Nürnberg og så pludselig er DMJU mand dernede. Det
burde være MORUP konsulenten, der skal tage sig af det internationale arbejde. Som Morup konsulent
savnede han informationer fra formanden, hvilket gav utilfredsstillende arbejdsbetingelser. Som MORUP
konsulent mente Hans-Otto også, at han skulle deltage i bestyrelsesmøderne. Ligeledes mente Hans-Otto,
at formanden mangler forståelse for frivilligt arbejde.
Herefter forlod Hans-Otto forsamlingen og meddelte sin afsked som MORUP konsulent.
Dirigenten mener, at Hans-Otto nedgør formanden i et åbent forum. Kritikken burde være rettet inden
generalforsamlingen
Formanden: Ifølge plan 2012 (som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Odense i 2011
gf) sker uddelingen primært på Nürnberg Messen. De udenlandske producenter kommer ikke til Danmark
for at modtage hæderen. Formanden rejser til Nürnberg som privatperson og for egen regning.
Jobbeskrivelsen for MORUP konsulenten blev vist for forsamlingen. Heraf fremgår det, at Morup
konsulenten refererer til Jan Kaspersen og ikke til formanden.
Leif Jensen opfordrer til en bedre arbejdsdeling i bestyrelsen.
Bernt Hansen opfordrer til at uddelingen af diplomerne sker på DMJU udstillingen.
Klaus Mikkelsen, Hadsten: bestyrelsen skal kende resultatet før uddelingen.
Bernt Hansen: At resultatet af ”Årets model” ikke var udsendt til bestyrelsen før uddelingen, var ”dråben
der fik bægeret til at flyde over” i forhold til formanden.
Fremlæggelse af regnskabet.
Jan Bæk forklarede omkring 2012 regnskabet, at det virkelig havde været en hård nød at komme igennem
alt materialet og få afklaret alle tvivlspørgsmålene. Der var virkelig mange. Regnskabet er udsendt med
afsluttet revision og underskrifter. Det er nøjagtigt det regnskab, der blev fremvist på generalforsamlingen i
2013. Der var enkelte mindre MOMS korrektioner, men de bliver effektueret i 2014 regnskabet.
Revisor Lars Søndergaard forklarede omkring forløbet. Et flertal i bestyrelsen havde besluttet at tage imod
et tilbud om, at en regnskabskyndig person uden for bestyrelsen ville gennemgå regnskabet vederlagsfrit
som en ekstra sikkerhed. Dette havde sinket processen en hel del. Resultatet var dog stort set enighed
omkring regnskabet – det var meget små detaljer der skilte, såsom MOMS af en brobizz betaling. Derfor

kunne regnskabet afsluttes – desværre så sent, så det kom ud til klubberne kort tid inden
generalforsamlingen
Leif Jensen påpegede, at vi skulle have 2012 regnskabet til afstemning inden vi tog fat på 2013 regnskabet.
Søren Nørgaard påpegede, at der må have været et mega kommunikationsproblem i bestyrelsen. Så havde
han et problem med at se, hvordan et budgetteret overskud på 80 000 kr. kunne blive til et underskud på
34 000 kr. Det var dog en mistolkning, idet der var sammenlignet forkert.
Bernt forklarede, at den eksterne regnskabsgennemgang var tænkt som en aflastning.
Lars Søndergaard påpegede, at der i foreningen kun kan være kassereren og revisoren indblandet – ingen
andre.
Jan Bæk gennemgik herefter regnskabet.
Formanden mente ikke, at regnskabet skulle have været ude til en ekstern regnskabskyndig. Der skulle have
været slået en streg og afsluttet regnskabet. På bestyrelsesmødet i december var der et slagsmål om det og
det besluttes af en del af bestyrelsen, at sende regnskabet til en ekstern regnskabskyndig, som havde
tilbudt sin assistance.
Endelig var der uenighed i bestyrelsen om 2012 regnskabet overhovedet skulle udsendes til klubberne
inden generalforsamlingen. Bernt Hansen mente ikke at det skulle udsendes, men præsenteres på
generalforsamlingen, hvorimod formanden mente, at bestyrelsen havde en pligt jf. vedtægterne til at
udsende regnskabet.
Herefter godkendtes 2012 regnskabet.
Derefter var det tid til kasserens gennemgang af 2013 regnskabet.
Lars Nilsson spurgte ind til kørselsforbruget
Jan Bæk forklarer, at bestyrelsesmøderne afholdes i forskellige klubber.
Formanden forklarede kørselsbehovet og at der forsøges at spare så meget som muligt ved rationel
samkørsel.
Finn Christiansen ”Toget”: dyb respekt for arbejdet med regnskabet.
Herefter blev 2013 regnskabet godkendt.
Formanden informerede om, at man på bestyrelsesmøderne gennemgik status på regnskabet og fremover
vil der også være gennemgang af regnskabet ved hvert bestyrelsesmøde.
Indkomne forslag
Der var indkommet et ret omfattende forslag til vedtægtsændringer. Det blev hurtigt klart, at der dels var
nogle uklarheder om hvordan selve behandlingen af forslaget skulle håndteres, dels var tiden meget
fremskreden.
Man endes om at henvise forslaget til en behandling i et udvalg sammensat af forslagsstilleren og
bestyrelsen med henblik på behandling på næste generalforsamling.

Forslag til budget for 2014
Formanden gennemgik oplægget.
Lars Søndergaard mente, at det burde have været udsendt.
Lars Nilsson spurgte om det budgetterede underskud i 2014 skal dækkes ind af overskuddet fra Køge i
2013.
Bernt forklarede, at det normalt forholder sig sådan, at den jyske DMJU udstilling for det meste giver et lille
underskud – udstillingen i Aarhus en undtagelse med et kæmpe underskud – og det skal så dækkes ind af
overskuddet fra den Sjællandske udstilling. Sådan er fakta.
Generelt gav Bernt udtryk for, at udgifterne skal skæres ned.
Leif Jensen Nævnte underskuddet i Aarhus og mener, at det jyske marked skal oparbejdes. Princippet om
skiftevis udstilling på/i Sjælland/Jylland skal fastholdes.
Formanden forklarede hvad der har været gjort i år med indsatser som en reklamedag i Kolding storcenter.
Noget TV dækning vil gavne, men er meget dyr at købe sig til.
Finn Christiansen spurgte: Hvad med Fyn? Det er vigtigt at holde økonomien for øje og stoppe i tide i
Jylland, hvis det giver for meget underskud.
Jørgen Steffensen: de plejer nok at kunne få TV dækning af deres aktiviteter.
Formanden har forsøgt at få kontakt med TV-syd, men det er meget vanskeligt at få en aftale.
Hans Henrik fra Herning: jyderne skal nok komme!
Herefter blev budgettet godkendt.
Valg af bestyrelse
Dirigenten gennemgik bestyrelsens poster og konstaterede hvilke der var på valg.
Der er valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Posterne bestrides indtil generalforsamlingen af Bernt Hansen og
Jan Kaspersen. Begge har forud meddelt, at de modtager genvalg og bekræftede dette.
Dirigenten forespurgte herefter, om der var andre kandidater. Det viste sig at være tilfældet. Frank Taarup
fra ”Sydkysten” og Jørgen Hørlyck fra Herning Modeljernbaneklub meldte sig som kandidater til
bestyrelsen.
Det blev herefter foreslået, at de enkelte kandidater præsenterede sig selv med deres motivation for at
deltage i bestyrelsen.
Dirigenten bad derefter de enkelte kandidater om en kort præsentation startende med Bernt. Han
meddelte kort, at han trak sig som kandidat. Jan Kaspersen valgte også at trække sig og meddelte samtidig,
at der stod knap 1 ton DMJU udstillingsgrej i hallen, som den nye bestyrelse fremover måtte tage vare på.
Efter at Frank og Jørgen havde givet en kort præsentation, blev de begge valgt.
Herefter meddelte Robert Kesler, at han også ville trække sig grundet stort arbejdspres på sin arbejdsplads
og af familiemæssige årsager.

Ligeledes meddelte Jan Bæk, at han gerne ville trække sig, idet kassererposten havde været en meget stor
personlig belastning og nærmest et helvede, der er gået ud over privatlivet. Jan ville dog gerne fortsætte
som regnskabsfører året ud og sætte den nye kasserer i gang.
Som erstatning for de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er afgået uden for tur, skulle der så vælges 2 andre.
Rune Winter, LUDA spurgte formanden, om det måske var ham, der skulle trække sig i stedet for resten af
bestyrelsen.For manden svarede, at han var valgt af klubberne, og lod det være op til generalforsamlingen,
om han skulle fortsætte.
Der kom ingen reaktion fra generalforsamlingen på dette.
Michael Madsen fra Modulsammenslutningen og Henning Leander fra N-modulgruppen meldte sig.
De blev begge valgt med akklamation.
De er så på posterne til førstkommende ordinære valg til de 2 poster, som begge er til valg på næste
generalforsamling.
Valg af suppleant: Gert Frikke blev genvalgt.
Valg af revisor: Lars Søndergaard blev genvalgt
Valg af revisor suppleant: Leif Jensen.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Jan-Ole Hansen
Frank Taarup
Jørgen Hørlyck
Henning Lander
Michael Madsen

Suppleant
Revisor
Revisor suppleant

Gert Frikke
Lars Søndergaard
Leif Jensen

Eventuelt
Orla Nielsen “Stevnstoget” spurgte om, hvorfor vi stadig kalder det for en “revisor”, når det rettelig burde
kaldes for en ”bilagskontrollant”
Der lød en opfordring til bestyrelsen om større gennemsigtighed i arbejdet.
Ligeledes kom det til udtryk, at kåringen af ”Årets model” skal være en dansk begivenhed.
Generalforsamlingen sluttede 15.22

Således opfattet
Gert Frikke

