Bramming Modelbaneklub
Referat fra den stiftende Generalforsamling:
Tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 1930.
- Velkomst
- Valg af ordstyrer. Valgt Lars Christoffersen. Valg af sekretær. Valgt Betina Paulsen.
- Kort referat af de indledende tiltag for opstart af modelklub i Bramming.
- 10 personer som har fået idéen
- Leje af lokaler på 1 sal Bramming banegård.
- Forhandling i gang med DSB og disse fortsætter mere konkret efter denne generalforsamling hvis
der findes enighed for oprettelse af klub.
- Der kan søges støtte til drift / lokaleleje flere steder.
- Gennemgang af de mulige lokaler, faciliteter mm.
- Gennemgang af udleverede vedtægter.
- Bestyrelse
- Materiel
- Økonomi
- Kontingent fastsættes i første omgang til Kr. 300 pr kvartal pr. medlem. Det vil sige Kr. 100 pr
måned. Dette kan dog reguleres, men ikke over Kr. 150,00 pr måned. Afstemning vedr. kontingent
fundet ok.
- Forespørgsler vedr. budget til istandsættelse af de evt. lejede lokaler ved DSB. Lars redegør
endnu engang for hans forhandlinger med DSB samt hvilke tilskudsmuligheder der vil være.
Herunder hvad Esbjerg kommune er forpligtiget til at dække. Samt hvad man kan søge ekstra.
- Der stilles spørgsmål til antal klubaftner, materiel. Her forslås der 2-3 gange ugentligt. Samt der
er opstart på eget materiel.
- Der foretages ved håndsoprækning en ”stikprøve” om der vil være basis for oprettelse af en klub.
Der er ca. 20 der rækker hånden op.
- Forslag til bestyrelsen, frivillige melder sig også.
Flemming Madsen
Peben Hansen
Kom Christensen
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Niels Dissing
Claus Boulund
Carsten Simonsen
Michael Poulsen (Suppleant)
Ovenstående sendt til afstemning. Alle fremmødte har 3 stemmer. Der er afgivet 31 stemmer, 2
erklæres ugyldige, 1 stemme blank. Dette vil give 82 afgivende stemmer.
Valget faldt ud således.
Flemming Madsen 25 stemmer
Preben Hansen 20 stemmer
Kim Christensen 14 stemmer
Carsten Simonsen 9 stemmer
Claus Boulund 7 stemmer
Niels Dissing 6 stemmer
Michael Poulsen suppleant.
Afgivende stemmer er 81.
- Valg af revisor Preben Lauridsen, suppleant Finn Christensen.
- Forslag til klubbens navn.
Bramming modelbane
Bramming modelbaneklub
Bramming modelbaneforening
Der blev truffet beslutning for Bramming modelbaneklub ved håndsoprækning.
- Der vil blive indkaldt til møde igen om ca. 14 dage fra d.d. hvor bestyrelsen vil have bemandet
posterne samt div. opgaver uddelegeres. Mødested foreslås til de forhåbentlige egnede klublokaler
på Bramming banegård.
- Lars Christoffersen fortalte kort om Bramming banegårds historie.
Referent: Betina Paulsen.
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