
Pressemeddelelse 26. april 2014

 

Bestyrelsen  i  DMJU  konstituerer  sig  og  laver  ’køreplan’  for  det 

kommende år.

 

DMJU’s  generalforsamling  den  6.  april  valgte  fire  personer  til  en  helt  ny 

bestyrelse til den fortsatte ledelse af unionen. Kun formanden, der ikke var på 

valg,  fortsætter  i  sin  hidtidige  funktion.  Suppleanten,  der  også  er 

nyhedsredaktør, blev genvalgt og tager et år mere på denne post.

 

Desværre har et  af de fire nyvalgte medlemmer af private grunde allerede 

måttet  trække  sig,  hvorfor  suppleanten  indtræder  som  fuldt  medlem  af 

bestyrelsen.

 

Efter konstituering i dag, ser den samlede ny bestyrelse således ud:

 

Formand: Jan-Ole Hansen

Næstformand: Frank R. Taarup

Kasserer og sekretær: Jørgen Hørlyck

Medlem: Henning Lander

Medlem: Gert Frikke

Suppleant: vakant

 

Webmaster: Henning Lander

Nyhedsredaktører: Gert Frikke og Frank R. Taarup

 

Samtidigt  fastlagde  og  fordelte  bestyrelsen  sine  arbejdsopgaver  og 

ansvarsområder for det kommende år. ’Vi har haft en fin start på samarbejdet’ 



siger  Jan-Ole  Hansen,  ’og  det  er  glædeligt  at  se  den  entusiasme  de  ny 

bestyrelsesmedlemmer går til opgaven med. Der er hårdt brug for initiativer og 

udvikling af DMJU, og jeg tror fuldt og fast på at vi nok skal lykkes med alle 

vores planer. Allerede i dag søsætter vi en helt ny hjemmeside, og det er da 

ret godt gået i betragtning af, at det kun er 3 uger siden vi tiltrådte, ikke?’

 

’Mange opgaver vil blive forsøgt løst i tæt samarbejde med DMJU klubber og 

medlemmer  udenfor  bestyrelsen,  og  det  er  vores  håb  at  vi  kan  inddrage 

klubberne på en helt  anden måde i  DMJU’  s  arbejde fremover.  Vi  kommer 

gerne på besøg hvor det ønskes. Når alt kommer til alt drejer det sig jo helt 

banalt om at fremme vores hobby – og det er jo i alles interesse’, slutter Jan-

Ole.

 

Der har været forlydender fremme om at den netop afholdte generalforsamling 

ikke var korrekt indkaldt. Dette kan bestyrelsen tilbagevise, idet formanden 

kan dokumentere at alle klubber har fået tilsendt indkaldelse som foreskrevet, 

herunder også dem der får pr. almindelig post. Kun en enkelt klub er på grund 

af en fejl ikke blevet rettidigt indkaldt, hvilket naturligvis er beklageligt. Men 

den pågældende klub var  alligevel  orienteret,  idet  formanden var  tilknyttet 

DMJU’s bestyrelse på det pågældende tidspunkt.

 

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Jan-Ole Hansen, formand

Mobil: 20 25 86 66

Mail: formand@dmju.dk


