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Dagsorden til Generalforsamling den 25/02 -14. 

1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent.   
2. Formandens beretning.   
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
4. Forelæggelse af budget for det kommende år,  

 herunder fastsættelse af kontingent 
5. Forslag fra bestyrelsen.  

5.1. ændring af § 2 Stk. 3 Fra Medlemmerne har ret til: At deltage i foreningens  
    kurser, byggeprogrammer og kørsel. (Gælder dog  
    ikke for passive medlemmer)  
   Til Medlemmerne har ret til: At deltage i foreningens  
    kurser, byggeprogrammer og kørsel. (Gælder dog  
    ikke for støtte medlemmer) 

5.2. ændring af § 3 Stk. 2 Fra Hvert medlem har én stemme (Gælder dog ikke  
    for passive medlemmer). Der kan ikke stemmes 
     ved fuldmagt.   
   Til  Hvert medlem har én stemme (Gælder dog ikke  
    for støtte medlemmer). Der kan ikke stemmes 
     ved fuldmagt. 

5.3. ændring af  § 7 Stk. 1 Fra Kontingent fastsættes på generalforsamling,  
    passive og juniorer er ½ pris.  
   Til Kontingent fastsættes på generalforsamling,  
    juniorer er ½ pris. 

6. Indkomne forslag.   
6.1. Tilføjelse til vores vedtægter § 8 stk. 4 Sponsorater som er registreret som foreningens 

     ejendom, kan ikke forlanges udleveret. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

7.1. Til bestyrelsen   Preben Hansen (genopstiller) + 1 ny. 
7.2. Som suppleanter   2 ny.  

8. Valg af revisor og revisor suppleant.  
8.1. Som revisor   1 ny. 
8.2. Som revisor suppleant  Tommi Ancher Andersen (genopstiller). 

Evt.  

  



Referat

Ad1) Valg af dirigent: Martin Ray Klindtworth
Valg af stemmetællere: Børge Refsgaard og Klavs Harby
Valg af referent: Lars Christoffersen

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor
fuldt lovlig.

Ad 2) Formandens beretning: Se næste side.

Ad 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Kim Christensen.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Budget 2014. budgettet blev godkendt.
Kontingent for 2014/15. Fastholdt kr. 300,-/kvartal. Juniorer halv pris.

Ad 5) Forslag til vedstægtsændringer.
”Passive medlemmer” ændres til ”Støtte medlemmer”.
Ændringerne blev godkendt.

Ad 6) Indkomne forslag: Tilføjelse til vedtægterne:
§8 stk. 4 ”Sponsorater, som er registret som foreningens ejendom, kan ikke
forlanges tilbageleveret”.
Tilføjelsen blev godkendt.

Ad 7) På valg til bestyrelsen var Preben Niels Hansen samt suppleant Bent Simon-
sen - begge blev genvalgt. Nyvalgt blev Johnny Bekker.
Som suppleanter blev valgt: Klaus Harby og Børge Refsgaard

Ad 8) Valgt til revisor blev Tommi Ancher Andersen og som revisorsuppleant blev
Jürgen Martin Zühlke valgt.

Ad 9) Under eventurelt var der en livlig debat, bl.a. om hvorledes vi får flere med-
lemmer.
Der blev forelagt forslag til en hvervebrochure af Lars Christoffersen, som
blev besluttet at arbejde videre med.
Lars fremlagde beretning om, hvorledes sponsorsituatioen står p.t.
Kim meddelte, at han havde tegnet nye sponsorer for i alt kr. 4000,-
Preben forelagde en husorden, som blev ophængt på opslagstavlen.

Efter dirigenten havde sluttet af og takket for god ro og orden, var der kaffe og
kage, som Margit Bekker haavde sørget for (mums).

Senere samledes bestyrelsen for at konstituere sig, hvilket udmundede i flg. poster:
Formand: Preben Niels Hansen
Næstformand og
baneansvarlig: Bent Simonsen
Kasserer og
indkøbsanvarlig: Kim Christensen
Sekretær: Johnny Bekker
Sponsoransvarlig: Lars Christoffersen

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

Referent, Lars Christoffersen



Tirsdag den 
29 oktober 
2013 

Vi flytter ind i vores ny (godkende) lokale Brammingborgvej 4 

Mandag den 7 
oktober 2013 

 
 
Vi har søge om godkendelse af lokalerne (Brammingborgvej 4) til 
foreningsbrug 

Onsdag den 
18 septemper 
2013 

Møde med Esbjerg kommune på Hunderup skole. Vi kan få en 
lokal 60 m2, som vi afslår. 

  

 
 
Kommunen tilbyder en lokale på ca. 200 m2 på Hunderup skole 

Tirsdag den 7 
maj 2013 Vi starter på opbygning af vores udstillingsbane (se foto her) 



Tirsdag den 8 
april 2013 

 
 

Så er vi flyttet ind på Drejervej 9A 
Tirsdag gen 
26 marts 
2013 

Generalforsamling se referat her 

Tirsdag den 8 
januar 2013 Nedsætning af arbejdsgrupper 

Tirsdag den 
18 december 
2012 

Jule afslutning med æbleskiver og gløgg på Industrivej 7 - 9 
(AMU) i kantinen. Fra kl. 19 til kl. 21 

Tirsdag den 
27 november 
2012 

Så starten vi med klubaftener på Industrivej 7 - 9 (AMU) i 
kantinen. Fra kl. 19 til kl. 21 

Tirsdag den 
13 november 
2012 

Informationsmøde i AMU Centeret Industrivej 7 - 9 kl. 19:30. 
Orientering om hvor vi står på nuværende tidspunkt, samt hvilke 
muligheder kommunen har stillet os i udsigt. Alle interesserede 
er velkommen. Se annoncen 

Fredag 28 
September 
2012 

 
 
Så er det blevet godkendt, at vi rykker ind på det tidligere AMU 
Center på Industrivej i Bramming. Desværre er der nogle 



brandtekniske betingelser, der først skal være opfyldt inden vi 
kan rykke ind. 
Så der går nok en til tre måneder endnu. Til gengæld vil vi så 
kunne råde over 450 – 500 m2 fordelt på flere lokaler. 
MEN – så snart vi kender den nøjagtige dato, indkalder vi til et 
orienteringsmøde i kantinen på Centret. Vi glæder os helt 
vildt! 

Torsdag 30. 
august 2012 

Vi har i øjeblikket kontakt med kommunen om et perfekt sted at 
være. 500 m2 i flere lokaler centralt beliggende i Brammings 
centrum. Vi forventer en endelig afgørelse i løbet af denne uge 
(Uge 35). 

  Vi arbejder pt. hårdt på at finde det optimale sted at være. 
Fredag den 
20. juli 2012 Foreningen er godkendt af kommunen. 

Tirsdag den 5 
Juni 2012 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. 

Tirsdag den 
29 Maj 2012 

Blev der afholdt stiftende generalforsamling kl. 19:30 på 
Bramming Egnsmuseum Pederstræde 4. Læs referat 

Lørdag den 28 
April 2012 

Mødtes vi for at se lokalet som vi kunne tænke os, 
Jernbanegade 11 i Bramming. (1. sal på Bramming station) 

Søndag den 22 
April 2012 

Var vi 7 personer som var samlet for at se om der var en 
grundlag til at genopstart af Bramming Modelbane. Vi blev enig 
om at gå vider med arbejdet. Nogle af de ting som blev drøfter 
var en kontingent på ca. 100 kr., ingen opstarts gebyr, halv pris 
til unge undre 18 år., anlægget ejes at klubben, det rullende 
materiel ejes af den enkelte medlem, der køres med K-skinner i 
HO digital vekselstrøm. 

 




