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Lynge 18/9 2011
Referat af DMJU Generalforsamlingen 10/9 2011 i Odense
Generalforsamlingen startede lidt forsinket med en velkomst af Formanden, der sagde
velkommen til vort æresmedlem Ib Damm, der havde rustet sig til dagen. Derefter tak
til OMJK for husly i deres smukke foreningshus, med efterfølgende fremvisning af
deres smukke spor 0 anlæg.
Dagsordnen gik i gang:
Pkt.1 Herefter foreslog Formanden Flemming Ormstrup som Dirigent. Vedtaget
Flemming fastslog derefter generalforsamlingens indkaldelse og fandt den lovligt
indkaldt jf. vedtægterne.
Pkt.2 Referent forslået: Leif Jensen, Valgt. Stemmetællere blev ærefuldt tildelt
værtsholdet fra OMJK uden modkandidater.
Pkt.3 Formandens beretning: (Se bilag). Fremhæves skal dog formandens opråb om
at der gerne må komme flere klubber på DMJU udstillingerne som udstillere, det
behøver ikke være anlæg men kan også være arbejdende værksteder.
Jan-Ole fremlagde efterfølgende oplægget til en fremtidig DMJU strategi for
Unionen ”PLAN 2012” Se indlæg på hjemmesiden.
Pkt.4 Kassereren Bent Herlin fremlagde regnskabet. Der var debat om gebyrer og
placering af formue. Udstillingsregnskab og Unionsregnskab bliver til et regnskab i
2011. Regnskab godkendt. Budget for 2012 fremlagt.
Kassereren ønsker til sidst at Klubberne får indberettet kontaktpersoner til Unionen,
samt at Klubberne får angivet betaler ordentligt på Girokortet/netbank kort og
præcist, da det kan være vanskeligt at identificere enkeltpersoners indbetaling for en
Klub.
Pkt.5 Kontingentet blev foreslået til fortsat 200 kr. pr. klub + 4 kr. pr. medlem.
Vedtaget.
Pkt.6 Indkomne forslag: Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer:
Ændringerne i §§ 1,2 og 5 blev gennemgået, diskuteret og vedtaget i den forslåede
form.
Pkt.7 Valg af Bestyrelse: Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden:
1. Formand: Jan-Ole Hansen stiller op, ingen andre kandidater, Jan-Ole Valgt.
2. Bestyrelse: Jan Kaspersen, Ebbe Merkelsen, Bernt Hansen og efter nogen
overtalelse Leif Jensen stiller op til bestyrelsen, alle valgt ind (bestyrelsen vil
efterfølgende konstituere sig)
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3. Suppleant: Bent Herlin stiller op, og blev valgt.
Pkt.8 Valg af revisor og suppleant: Jan Bæk blev genvalgt som revisor, og Flemming
Ormstrup blev genvalgt som suppleant.
Pkt.9 Under eventuelt blev der fra forsamlingen spurgt til næste DMJU udstilling, og
hvor denne skulle holdes. Bestyrelsen fortalte at der i Jylland er kik på lokaliteter,
men at der ikke er lavet aftaler endnu. Således kan der ikke nævnes en sikker
placering.
Derefter en diskussion om klubber og krav fra Unionen til hvad en klub er.
Nippon gav en kort præsentation af hvad hans klub står for.
Derefter blev vores nye webmaster og nyhedsredaktør præsenteret: Webmaster er
Flemming Ormstrup og nyhedsredaktør er Gert Frikke, disse er begge ansat for at
give Unionen et Boost på pr-fronten og hjemmesiden.
Tillykke til Jer og velkommen.
Unionen har fundet 2 kandidater til at repræsenterer DMJU i MOROP, og der er
stadig forhandlinger i gang om den fremtidige repræsentation, så her vil nærmere
tilgå når der er endelig afklaring.

Referent
Leif Jensen
Dirigent
Flemming Ormstrup
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Bilag.
Formandens beretning.v/Jan Kaspersen.
2010 var året hvor der ikke var udstilling i unionen. Bestyrelsen ville slikke sårene
efter Århus, som var en god udstilling, men desværre ikke besøgt nok.
Vi ledte efter nye steder på Sjælland, som var til at betale. Da kassen jo var lidt
slunken efter Århus. Køge blev valgt og vi fik en god udstilling. Men den hører jo til
næste års beretning.
Gersagerparken havde 25 års jubilæum. I forbindelse med det holdtes
generalforsamling. En af punkterne var en revidering af vedtægterne. Vores suppleant
Leif Jensen blev sat på opgaven og har løst den fint sammen med Jens H. Bondesen.
De 3 stillinger som var opslået er næsten besat.
Nyhedsredaktør er Gert Frikke fra Modeljernbaneklubben Limfjorden.
Webmaster er Flemming Ormstrup fra Sydvestjydsk Modeljernbaneklub.
Vi har også fundet 2 kvalificerede til opgaven som kontaktperson til MOROP.
Skanderborg MJK var desværre ude for det ingen ønsker - vandskade på anlægget.
Da skolen, som de bor på, skulle have nyt tag. Blev den ikke dækket ordentligt til, så
der kom vand ned på anlægget. Men klubben er heldigvis på vej igen, selvom de skal
gennem en større proces.
2011 er også et mærke år. For 50 år siden, den 9 april 1961 kl.14.30 blev unionen
stiftet på en generalforsamling i Slagelse MJK. Der deltog 10 klubber ved dette
møde. Første formand blev A. Arendrup fra DMJK.
Der er jo sket en hel del siden. Nu er der 81 klubber. Der blev i starten afholdt
årsmøder rundt i landet, men i 1990 afholdtes den første udstilling på DSB
Jernbaneskolens kursus center. Siden er der afholdt udstillinger på skift mellem øst og
vest.
Der har også været afholdt MOROP kongresser i Danmark.
Jeg ser gerne at flere klubber deltager i vores udstillinger. Da vi jo gerne skal have
flere medlemmer i klubberne. Man behøver ikke det store forkromede anlæg. Det er
tit et arbejdende værksted der fanger nye folk. Jeg deltager også på udstillinger i
udlandetog ser hvad andre gør. Det mener jeg også at danske klubber kan gøre.
Til sidst vil jeg takke for min tid som formand i unionen og håber at den nye formand
vil videreføre DMJUs ånd fremover.
Tak.

