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Referat fra generalforsamling den 06/03 -18. 
 
 

14 medlemmer mødt op - incl. 5 fra bestyrelsen. 

 

1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.    

Valg af dirigent:  Jørgen Kofoed  

Valg af stemmetællere:  Venter   

Valg af referent: Lars Christoffersen 

2. Formandens beretning.    

For 4 år i træk havde vi ÅBENT HUS, der var 50-60 besøgende, som kiggede forbi, og bl. a. var 

der en del nye personer, som kunne se de mange forskellige tog køre. Der var flere der 

kommenterede bygningerne - også nogle som kunne huske, hvordan det så ud i Bramming for 50 

år siden. 

Til Åbent Hus arrangementet havde vi for første gang rigtig kørsel på modulanlægget. Det virkede 

rigtig fint. Togene kørte perfekt, og det var en stor succes med Kims videovogn, hvor man kunne 

følge toget rundt på strækningen. 

For 4. år i træk afholdt vi ModelbaneTræf. Lige som sidste år holdes det på Mødestedet i 

Skolegade. Det var ikke så stor succes som de foregående år, da flere forhandlere havde brændt os 

af. 

I de uger, hvor der ikke er køreaftener har vi fortælleaftener, hvor et af medlemmerne kan fortælle 

om et emne, som interesserede vedkommende, Svend holdte en god fortælling om malm tog, en 

stor tak for det.  

Lørdag d. 30. september var 6 voksne og 6 børn på på tur til Schwarzenbek. Her blev vi trakteret 

med brötchen med skinke, alle slags pølser samt ost og syltetøj. Dertil kaffe og sodavander til 

ungerne. 

For 3. år var det Modeljernbanens dag lørdag d. 2. december. 

Modeljernbanens dag er en fælles europæisk begivenhed. 

Vi havde lånt den nu lukkede Jagt- og fiskeriforretning i Nørregade. Der kom ret mange forbi og 

kiggede på vores modulbane på trods af, at der ikke var mange mennesker i byen. 

Den 12. december var vi samlet ca. 20 børn og voksne til æbleskiver og gløgg. Der blev hygget, 

sunget julesange og klippet julepynt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab   

Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Kim Christensen. Regnskabet blev godkendt. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.   

Budget 2018. budgettet blev godkendt. 



Bramming ModelBaneKlub   

 

                                                                            BMBK.dk Side 2 af 2 

 
 

Kontingent for 2018. Fastholdt kr. 375,-/kvartal.  

Juniorer + støttemedlemmer kr, 150-/kvartal.. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen.   

5.1. Ændring af vedtægterne.      

 § 7. Stk. 2.        

 Nuværende tekst:      

 Kontingent betales kvartalsvis forud pr. 1-1, 1-4, 1-7, 1-10.    

 Efter 1 måneders kontingentrestance rykker 1. gang, efter 1½ måneders  

 kontingentrestance rykkes 2. gang, efter 2 måneders kontingentrestance slettes  

 medlemmet.      

 Ændres til:      

 Kontingent betales kvartalsvis forud pr. 1-1, 1-4, 1-7, 1-10.    

 Efter 1 uges kontingentrestance rykker 1. gang, efter ½ måneders   

 kontingentrestance rykkes 2. gang, efter 1 måneders kontingentrestance slettes  

 medlemmet. 

Forslaget blev godkendt. 

5.2. Skal der tegnes en forsikring? 

Bestyrelsen blev pålagt at søge priser og vilkår. 

6. Indkomne forslag.    

Ingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   

7.1. Til bestyrelsen     Preben N. Hansen (genopstiller),   

   Flemming F. Sørensen (genopstiller)  

Begge blev genvalgt.  

Som suppleanter blev valgt: Klaus Harby og Jørgen Kofoed. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant.   

8.1. Som revisor     Tommi Ancher Andersen (genopstiller).  

Blev genvalgt 

8.2. Som revisor suppleant  Jürgen Martin Zühlke (genopstiller).  

Blev genvalgt 

9. Evt. 

Under eventuelt blev foreslået, at næste gang vi holder træf, skal vi sørge for, at vi selv sælger er blevet 

ordnet og fremstår i bedre stand. 

Der var klager over sidste år træf var for dårligt organiseret og havde store mangler. Bestyrelsen 

tog dette til efterretning og lovede at gøre det bedre. 

Dirigenten sluttede af med tak for god ro og orden. 

 

Bestyrelsen holdt møde efterfølgende for at konstituere sig. Der var også her genvalg på alle poster: Preben 

forblev formand, Jørn næstformand og drift ansvarlige, Kim kasserer, Lars sekretær, sponsor og PR samt 

Flemming baneansvarlig. 

Klubben tegnes af formanden og kassereren, hos hvem alle indkøb SKAL godkendes inden anskaffelse.  

 


