1. Bestyrelsesmøde 2016
Møde vedr.:

1. bestyrelsesmøde 2016

Tidspunkt:

Onsdag d. 20.01.2016. kl.19.00
Næste møde 13.04.2016 kl 19.00 hos Renè
Meisner
Brian Ottens 5500 Middelfart

Sted
Deltagere:

Brian Ottens, Leif Falk Christensen,
John Sørensen, Rene Meisner,
Allan Henriksen.
Afbud:.

Ordstyrer
Kopi til:

Deltagere samt …

Referat:

Allan Henriksen.

Pkt

Emne

1

Tidsplanen. Hvor er vi i forhold til sidst ?
Der er truffet beslutning om grusgrav område, og havneområde.

Aktion

Sporlægningssektionen er i gang med at lægge station/sidespor ved
grusgrav og Klaus Junker er i gang med at bygge grusgrav.
Strømsektionen er nået fra Middelfart station og til vendesløjfe ved
remise med tilbagemeldere, vi skal nu have lavet den sidste
vendesløjfe og ikke mindst sporskiftere fra pc område til remise
område således vi kan køre en hel omgang UDEN at bakke.

2

Der er gang i to nye hjørnemoduler til modulanlæg, der er nu truffet
beslutning om at få dem færdige med landskab og ligeledes få
landskab færdig på vendesløjfer.
Foranstående generalforsamling,
Dato: 29-02-2016 kl 19.30
Allan indkalder på mail og Brian Ottens slår det op på mdmjk.dk

3

modulbane i ejby.
Tov holder på arrangement: allan
john bestiller bane plads
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4

Kort nyt fra dmju
Der har været lidt samtaler mellem vores formand og DMJU, vi vil
høre nærmere om ca en måned inden.

5

Forsikringspolice forslag status og videre action? Intet nyt, Vi vil tage
en snak med DMJU når vi alligevel er i bramdrupdam.
Håndbog med retningslinier for klubbens medlemmer status ?Brian
Ottens har lavet et fint eksemplar som vil være at finde i klubben
samt den bliver sendt til medlemmer på mail
Status på gulv og div. Indretning af lokaler:

6
7

-maling af gulv (evt på en lørdag, Leif og dem som malede sidst evt.)
GULV MALET FÆRDIG OMKRING 1 OKT2015, der bliver taget hånd
om det(20-01-2016)
-sedler på dørene med huskeliste hvad der skal gøres inden døren
lukkes og låses (sluk for strøm og kaffemask. Computer osv.)
MANGLER Dette tager John S sig af
-oprydning i gangen (træplader osv flyttes til lagerrum)
OK
-opryning i værksted( byggematerialer flyttes til lagerrum)
OK
-oprydning i boksen og på lagerrum
OK
-færdiggørelse af værktøjstavle
MANGLER, Dette må den nye bestyrelse tage sig af efter
generalforsamlingen.
-oprydning i toglokale (pladsen lige inden for døren)
OK
8

Evt.
Vi fik set en demo af Noch græsmaster
Rene M taler om modul udvalg
Færdig gørelse af klubbens moduler med landskab
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