
Referat fra DMJU generalforsamling, 6. april 2013 
 

Generalforsamlingen fandt sted i Køge hallerne i forbindelse med DMJU’s 
modeljernbaneudstilling. 

 
Kasserer Jan Bæk kontrollerede de deltagende klubbers kontingentbetalinger, 

og uddelte stemmesedler. 
 

Formand Jan Ole Hansen bød velkommen og udtrykte glæde over at så 

forholdsvist mange klubber deltog, hvorefter man gik over til selve 
dagsordenen.  

  
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsens forslag Flemming Ormstrup blev igen valgt til dirigent. Flemming 
fastslog generalforsamlingens lovlige indkaldelse i henhold til vedtægternes 

paragraf 3, stk. 2, og man godkendte derefter forsamlingens 
beslutningsdygtighed. Det blev dog nævnt at fire medlemsklubber af 

forskellige årsager ikke havde modtaget indkaldelse, i et par tilfælde fordi 
deres mail bokse havde været overfyldte på tidspunktet for udsendelse. 

 
2 a. Valg af referent 

Bestyrelsens forslag: Frank R. Taarup fra Sydkystens Modeljernbaneklub. 
Valgt. 

 

2 b. Valg af stemmetællere 
Bestyrelsens forslag: 1. Willy Nielsen.  2. Leif Jensen. Begge valgt. 

 
3. Formandens beretning 

Formanden kom i beretningen blandt andet ind på Plan 2012, udstillingen i 
Bramdrupdam og problemer med regnskabsaflæggelse (se også pkt. 4 vedr. 

regnskab). Hele beretningen er vedlagt separat. 
 

Det blev kommenteret fra salen at man ikke kunne finde Plan 2012 på 
hjemmesiden, selvom web-master Flemming insisterede på at den var 

tilgængelig. Der blev afgivet løfte om at den skulle blive lettere tilgængelig. 
 

4. Kasserer Jan Bæk aflægger regnskab 
Som det fremgik af et tidligere brev udsendt til alle medlemsklubber er der 

tidsmæssige problemer med færdiggørelse af regnskab for 2012 i forbindelse 

med overdragelse fra den tidligere kasserer. Bestyrelsen bad derfor om lov til 
at vente med regnskabsaflæggelse til næste generalforsamling. 

 
Kassereren gik derfor over til at præsentere Budget for 2013, som udviser et 

overskud på omkring 27.000,00 som hovedsageligt forventes at komme fra 
udstillingen i Køge. Bestyrelsen budgetterer med 84 klubber og 1800 

medlemmer hvilket vil indbringe et kontingent på ca. kr. 24.000,00. 



 
Budgettet udviste flere beløb på kørepenge, som dels vedrører kørsel til 

bestyrelsesmøder, dels til deltagende klubber på DMJU’s udstillinger. Der blev 
spurgt om hvor det står at der skal udbetales kørepenge for at udføre frivilligt 

arbejde i foreningerne, og emnet affødte en del debat. Formand Jan Ole 
forklarede omstændighederne, og andre bidrog med historiske fakta omkring 

starten på kørepenge politikken. Det blev foreslået at bestyrelsen udarbejder 
en intern forretningsorden for sit daglige arbejde, herunder også kriterier for 

udbetaling af kørepenge og andre ydelser. Flere udtrykte forståelse for at der 

skal kompenseres for de direkte udgifter der opstår i forbindelse med udførelse 
af frivilligt arbejde, men mener også at der skal foreligge faste regler herfor.  

 
Formanden bekræftede bestyrelses ambition om at udbygge unionens formue 

til en størrelse på omkring 200.000,00 kr., således at der var en buffer til 
eventuelle dårlige år, ligesom princippet om at unionens økonomi principielt i 

videst muligt omfang skal tilbage til klubberne. Man har derfor også anskaffet 
et regnskabsprogram der fremover vil gøre det lettere at styre økonomien. 

 
Det manglende regnskab for 2012 affødte mange kommentarer fra salen, 

heriblandt flere ønsker om en ekstraordinær generalforsamling indenfor en 
kortere periode (9 uger eller max. 3 måneder). Formand Jan Ole forklarede at 

selve tallene i 2012 regnskabet er OK, men at problemet ligger i tolkningen af 
visse bilag som revisor havde sat spørgsmålstegn ved. Han forklarede at der  

fremover vil blive sat fokus på økonomi ved hvert bestyrelsesmøde med krav 

om et perioderegnskab. Han nævnte også at unionens formue p.t. er på 
omkring kr. 100.000,00. 

 
Jan Bertelsen mente at det var bekymrende at der ikke forelå et regnskab til 

generalforsamlingen, og foreslog at det endelige regnskab bliver sendt ud til 
klubberne til godkendelse så hurtigt som muligt. Hvis det så gav anledning til 

kritik kunne klubberne begære en ekstraordinær generalforsamling på dette 
tidspunkt. 

 
Det kom frem at kasserer Jan Bæk faktisk havde et færdigt 2012 regnskab på 

sin PC, dog ikke godkendt af revisor. På begæring kom dette regnskab på 
skærmen udvisende et underskud på kr. 34.000,00, hvilket hovedsageligt 

skyldes udstillingen i Bramdrupdam. 
 

Revisor Lars Søndergaard udtrykte fortrøstning med hensyn til at få orden på 

bilagene og godkende regnskabet, men bad på kassererens vegne om tid og 
fred til at få det klaret. Efter yderligere noget debat om emnet blev der stemt 

(ved håndsoprækning) om følgende vedr. regnskab 2012: 
 

1) Skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det 
samme, eller 



2) skal regnskabet færdiggøres indenfor en rimelig tid (3 mdr.) 
inden man forholder sig til det. 

Kun 2 klubber stemte for forslag 1 mens resten stemte for forslag 2, som 
derfor blev vedtaget. 

 
5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet var allerede gennemgået under pkt. 4. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Vedtaget. 

 
7. Valg af bestyrelse 

Formand Jan-Ole Hansen var på valg og modtog genvalg. Valgt med 
akklamation (for 3 år). 

Ligeledes var bestyrelsessuppleant Gert Frikke på valg og modtog genvalg. 
Også valgt med akklamation (for 1 år). 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil deres valgperioder udløber. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Lars Søndergaard var på valg og modtog genvalg. Valgt med 

akklamation. Revsiorsuppleant Flemming Ormstrup var på valg og modtog 
genvalg. Valgt med akklamation. 

 

9. Eventuelt 
Der var flere forslag og kommentarer under dette punkt: 

- vis referater af bestyrelsesmøde på hjemmesiden (webmaster: er der 
allerede!) 

- klubberne bør sikre at de rapporterer ændringer (særligt mail adresser) til 
unionen. 

- Kassereren bør ved evt. fratræden sørge for overdragelse til ny kasserer i 
god tid. 

- Udstillingerne er et gode for klubberne. Golden Spike har været med nu i 3 
år og er kanon glade for det. 

- Unionen skal gøre det sjovt at være medlem (sammenhold m.m.). 
- Formand Jan-Ole: Jo mere klubberne er aktive, jo mere kan unionen gøre! 

 
Derefter udtrak man præmierne for deltagelse i Årets Model konkurrencen. 

 

Formanden takkede for samarbejdet med bestyrelsen og klubberne, og 
afsluttede generalforsamlingen, og derefter fortrak deltagerne til cafeteriaet for 

at indtage middagen (stegt flæsk og persillesovs).   
 

Referent: Frank R. Taarup 


