Nyhedsbrev fra unionen.
Hej alle modeltogs venner, her er lige et par ord fra bestyrelsen, omkring de ting vi i
øjeblikket går og arbejder med, og en pt. status på vores udstilling i Køge d. 2-3 april
2011.
Da vi i fremtiden vil arbejde på, at styrke vores profil inden for modeltogs-branchen,
vil vi udarbejde tre funktioner. som på frivillig basis skal hjælpe os, med at
synliggøre unionen, både indlands, men også international omkring NEM normer,
epoker osv. De tre funktioner er
• Kontaktperson til MOROP.
• Webmaster til vores hjemmeside.
• Redaktør til nyhedsbrev/sekretær.
Vi håber, at I allerede har modtaget disse opslag, ellers kontakt straks vores kasserer
Bent som vil pr. mail eller pr. post, sende opslagene til jer i klubben. Baggrunden for
de tre hjælpefunktioner, er at vi i bestyrelsen ofte er blevet mødt med spørgsmålet
”hvad får vi ud af medlemskabet af DMJU?”. Det kan vi ikke have siddende på os, at
der er klubber, der ikke syntes, at det er attraktivt at være medlem af DMJU, derfor
vil vi i fremtiden synliggøres os meget mere, ikke kun via udstillinger, men også via
informationer på vores hjemmeside og via nyhedsbreve som dette.
Hvad er det så for tre stillinger vi har opslået?
Kontaktperson til MOROP.
På generalforsamlingen var der stillet forslag om udmeldelse af MOROP, da vi i en
nogen tid ikke har haft ordentlig kontakt til MOROP; da vores kontaktperson
desværre har været syg og ikke i stand til at varetage opgaven, var spørgsmålet, om vi
fortsat skulle bruge penge, på et medlemskab uden indflydelse eller en anden løsning.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi fortsat skulle være medlem og vi i
bestyrelsen, skulle finde en ny afløser til stillingen. Vi håber med den rette person, at
vi igen kan markere Danmark internationalt inden for modeltogs branchen.
Webmaster til vores hjemmeside.
Et af de områder vi mener, at vi kan forstærke os på, er via vores hjemmeside, hvor vi
bl.a. ønsker en stærk aktivitets kalender, med alt lige fra udstillinger i unionen, andre
udstillinger, info om hvor i kan møde unionen (bestyrelses medlemmer), aktiviteter i
klubberne (åbent hus, jubilæum og lignede) eller andre relevante aktiviteter. Det skal

også være det sted du vil søge ind på hvis du mangler et link, eller det sted nye
kommende medlemmer vil finde deres nye klub.
På grund af en misforståelse mellem bestyrelsen og vores nuværende webmaster Erik
Olsen, havde vi opslået stillingen, før vi havde kontaktet Erik og forelagt vores
ønsker på dette område, så han havde haft mulighed, for at tage stilling til de nye
arbejdsopgaver, men han har desværre trukket sig og det beklager vi meget i
bestyrelsen og undskylder mange gange dette. Vi havde håbet, at det var Erik der
skulle videreføre vores nye hjemmeside, men det har han ikke ønsket på nuværende
tidspunkt. Vi vil i bestyrelsen, endnu en gang undskylde over for Erik og rette en stor
tak for hans indsats i unionen og håber at han en dag vil vende tilbage.
Redaktør til nyhedsbrev/sekretær.
Et nyhedsbrev som dette er en ny måde, vi mener at vi virkeligt kan udvikle os på,
omkring synliggørelsen af DMJU. En ny måde at nå ud i klubberne med
informationer omkring f.eks. nye tiltag i branchen (MOROP), info klubber imellem,
referater fra bestyrelsen og hvad der ellers rører sig i klubberne. Et eks. på en historie
i nyhedsbrevet, kunne være omkring den store vandskade Skanderborg
modeljernbaneklub har oplevet, se link www.sdmjk.dk . Hvordan har de taklet
skaden, forsikringsselskabet, kunne det have været undgået, hvad var deres
forsikrings forhold. DETTE ER IKKE et nyt ”Banen” eller ”LOKOMOTIVET” men
en anden måde, at nå ud til de klubber der er medlem af unionen. Det er som skrevet,
en funktion vi forventer os meget af, og håber at vi kan finde den rette person, som
sammen med bestyrelsen, vil løfte denne spændende opgave.
Det gælder for alle tre funktioner, at det desværre er på frivillige basis, dvs. at vi ikke
kan honorer med økonomi, dog vil udgifter selvfølgeligt blive dækket efter aftale og
gældende takster, men vi tror på, at der er folk som kan se ideen og har lyst til at
hjælpe til med at synliggøre DMJU, så alle har lyst til at være medlem.
For yderlige informationer eller kommentarer, så kontakt endeligt
Formand Jan Kaspersen komandopost@bbsyd.dk eller på telefon 22 43 30 03
Næstformand Jan-Ole Hansen jan-o.hansen@youmail.dk eller på telefon 40 76 78 60
Udstillingen i Køge 2-3 april.
Status på udstillingen er, at vi i øjeblikket arbejder på, at få de overordnede ideer til at
blive konkrete aktiviteter på udstillingen. Vi har indledt et samarbejde med ØSJK
(Østsjællandske Jernbaneklub) www.øsjk.dk omkring kørsel på havnen i Køge og vi
håber også at vi kan tilbyde tog frem og tilbage mellem Københavns hovedbanegård
og Køge begge dage, men det afhænger af tilladelser fra bl.a. banedanmark og DSB.
Vi krydser fingre.
Da der er ca. 1-2 km. mellem stationen og hallen, har vi kontaktet Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm www.sporvejsmuseet.dk , om de kunne tænke sig at være med til at
køre mellem hallen og stationen i en af deres veteran busser, samtidigt med at de

deltog på udstillingen med materiel og stand. Vi afventer i øjeblikket svar fra
sporvejsmuseet. Mon ikke de vil deltage på Danmarks bedste udstilling,
Vi håber.
Ang. Workshops, så er Jan-Ole i fuld gang med at finde emner til dette. Nogle vil
være de samme som var med i Århus, da flere har vist interesse for dem, som blev
gennemført i Århus. Har du ideer eller forslag til et oplæg så kontakt endeligt JanOle, da vi hele tiden skal forny os, også på dette punkt. Hvis du har et oplæg kunne
det være rart, hvis du sendte en mail, med forslag på indhold og hvem der kunne
gennemføre det. Tiden er som udgangs punkt 1 time, men ikke et krav.
Vores kasserer Bent vil udsende tilmeldings blanketter inden for den nærmeste
fremtid. HUSK nu, når I tilmelder jer, at skrive de FAKTISKE MÅL, i har brug for,
så BERNT kan lave en korrekt brandtegning.
HUSK at deltage i diorama konkurrence på udstillingen
Andre opgaver som vi i bestyrelsen pt. arbejder med, er vore vedtægter som vi på
generalforsamlingen blev enig om skulle ses efter. Den opgave har vores nye
suppleant Leif Jensen arbejdet med og han har allerede et oplæg klar til behandling
på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Køge udstillingen.
Vi håber, at i vil vel modtage de nye tiltag fra bestyrelsen og hjælpe os med at gøre
din union til et attraktivt sted at være medlem. Har du bemærkninger, kritik
(positivt/negativt) eller kommentarer er du meget velkommende til at kontakte os via
Formand Jan Kaspersen komandopost@bbsyd.dk eller på telefon 22 43 30 03
Næstformand Jan-Ole Hansen jan-o.hansen@youmail.dk eller på telefon 40 76 78 60

VI SES I KØGE

