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Formanden orienterer om løsningen omkring remise området
Valg, John D, ønskede ikke genvalg, Leif ønsker genvalg, Niels træder
ud af bestyrelsen.
Indkommende forslag
EVT.

6
7

Mødet starter kl 19.30
John Sørensen bliver valgt til ordstyrer
John Dinesen kommer med formandens beretning
Så er der igen gået et år med mange udfordringer.
Der er sket både frem og ”tilbage” skridt.
Der er lagt skinner efter det der er planlagt t,d, påbegyndt lægning af ballast, der er
vedtaget sporlægning for området ved drejeskiven, og det er VIGTIGT at følge planen
og den er målfast.
Der har været udfordringer angående det digitalt tilbagemeldings system, det skulle
være løst, så har der været problemer ved Tams styringen problemet er fundet, vores
Lenz Digital styring er brudt sammen, den fik det formodentlig for varmt, efter at
have været tændt for længe.
På banen vi er i gang med at montere tilbagemeldinger og sporskiftedrev.
Så alt i alt går det fremad.
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VIGTIGT, vi skal huske at når vi bygger på anlægget ER det vigtigt at følge planen og
kan man ikke se sig ud af det er det STRENGT nødvendigt at man spørger andre og
ikke laver noget forkert,
er der ikke nogen til stede SKAL man vente til der er hjælp at få.
Man skal huske at når man arbejder på anlægget er man ikke alene, der er også
andre der arbejder så husk at se sig for at man ikke ødelægger det de er i gang med.
Man skal også huske at der er dage hvor medlemmer kommer i klubben og ikke har
lyst til at arbejde på anlægget det SKAL accepteres, men man må gerne spørge om de
vil give en hånd med, det er jo et fælles anlæg.
Hermed giver jeg ”toget” videre til den nye Formand.
John fortæller om planerne for remise området. Planen deles rundt. (Ligger også på
vores hjemmeside
http://mdmjk.dk/userfiles/downloads/Banen/Remise_godkendt%20p%C3%A5%20bes
tyrelses%20m%C3%B8de.pdf )
Derefter gives ordet til Leif
Han gennemgå regnskabet verbalt.
Regnskabet er allerede gennemset af vores revisor( Brian Ottens)
Og regnskabet sendes rundt om bordet til nærlæsning. Der var ingen indsigelser.
Formanden stod på valg og ønskede ikke genvalg
Brian Ottens stiller op og bliver valgt ind som klubbens formand. Han takker for
tilliden.
Han bliver dog nød til at opgive sekretær tjansen.
Dermed blev der 2 pladser frie i bestyrelsen, da Niels Simonsen ikke længere kunne
finde tiden til jobbet.
Der opstår kampvalg da , Jack , Allan og Rene M melder sig til 2 poster. Derfor
stemmes der om posterne.
Afstemningen bliver således.
Allan 13 stemmer
Rene M 11 stemmer
Jack 4
2 blanke
Velkommen til de 2 nye i bestyrelsen.
Så kom vi til forslagene:
Skal vi lave en et byggeudvalg hvor alle medlemmer kan komme med deres ideer? (
ja/nej)Det blev til et JA
betingelserne for ideerne skal være korte men ikke bøjelige:
Ideerne skal altid kunne fremvises på skrift, og tegnes i en skala hvor man kan se der
er tænkt over pladsbehovet.
Forslagene vil skulle afstemmes med de for hånden liggende planer. Der vil blive
afholdt afstemning med maks. 8 ugers mellemrum for at fremskynde processen.
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Afstemningen træffes af de medlemmer der er til stede til mødet. evt. kan et medlem
få en "fuldmagt fra et andet medlem.
Der vil ikke kunne gøres indsigelser over for et truffet valg. ( ja/ Nej)Vedtaget
6.2

kan vi få kasseren til at hænge restance listen op, det vil være rart at man kan
se hvor langt man er. ( Obs: Den behøver ikke hænge synligt, den skal bare
være tilgængelig (Ja/ nej) Er allerede praksis da Leif selv har listen med.
6.3
Kan vi få en forsikring (indbrud, hærværk, brand) nu hvor vi har en
lejekontrakt? Og hvis ja bør vi så ikke have en ?.( ja/nej) Bestyrelsen går
videre med det.
6.4

Skal vi have nedlagt modulgruppen, der er aldrig kommet noget fra den front alligevel
For dem der ikke ved hvad der for en gruppe, kan der siges at det er den
bestemmende ”magt” hvor alle retningslinjer bliver lavet. Sidste år synes alle at det
var en super ide, og der sidder faktisk 3 personer i gruppen. ( ja/nej).
Modulgruppen skal ikke nedlægges
( uden en sådan gruppe vil der bare ikke kunne defineres byggeregler på
modulfronten.)
6.5
Igen spørges der til at lave et modulværksted, hvordan er holdningen til det?
Det skal være ude i forlokalet. ( ja/nej) Det er allerede besluttet på et tidligere
tidspunkt at modulværkstedet skal være i for lokalet.
6.6
Der er ved at blive lavet et rum hvor programmering af dekodere, samt værksted for
det helt ”fine” skal foregår. Vi skal bare have mere lys derind. Hvem kan hjælpe her?
Jack Brian , Rene V tager hånd om det.
6.7 Stemmeret ved generalforsamling frafalder såfremt et medlem er i restance, samt
anden gæld til klubben der ikke afdrages på. Det står faktisk allerede i
vedtægterne.
7. Eventuelt, her kan intet besluttes.
John S snakker om Ejby, hvem kommer?
Koert
John S
Brian
Allan
Jack
Rene
Leif
Rene V
John D¨
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