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Referat fra generalforsamlingen 28. februar 2017. 
Der var skuffende kun 10 medlemmer mødt op - incl. 4 fra bestyrelsen. 
1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.  

Valg af dirigent: Tommi Andersen 
Valg af stemmetællere: Venter 
Valg af referent: Lars Christoffersen 
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor 
fuldt lovlig.  
 

2. Formandens beretning. 
Velkommen til årets generalforsamling. Det er rart at se, at der er så mange, 
der er mødt op i dag. 
Vi har holdt åbent hus den 19. april, og der var mellem 70 og 80 besøgende. 
Og vi fik fire junior og en senior medlem, så det kan vi godt være tilfreds 
med. 
Den 21. maj var vi på udflugt. Vi besøgte røg og damp, en klub som ligger i 
Sommersted. De laver en modelbane af gamle M skinner, vi var 4 - 5 bilfulde. 
De har til huse i en gammel blikskur, som de har isoleret og får lavet om til 
en modelbane klub. 
Den 28. maj var en par bilfulde afsted til Herning. Herning modelbane klub 
har til huse i kælderen under den gamle Banedanmark værksted, de har en 
rigtig flot bane. Og når de kører, kører de efter en køreplan, vi fik en lille 
kig på, hvordan de laver deres køreplan. Så den dag vi selv skal starte med 
køreplan kørslen, ved vi, hvor vi kan få noget information 
Den 15. oktober og var vi 13 voksne og 8 børn på tur til Friederichstadt for 
at se modelbahn Zauber. 
Vores årlig modelbane træf havde vi flyttet ned på mødestedet, som ligger 
Skolegade 15 i Bramming. vi fik hurtigt alle bordene solgt, Der var også 
mange besøgende, så alt i alt er det et succes. Men vores overskud er lidt 
mindre, end det plejer at være, det skyldes, at vi skulle betale for lokalet. 
Som noget nyt havde vi vores modulbane med, men vi havde lidt problemer 
med at få toget til at køre, så det var ikke den store succes, men vi blev en 
del klogere, så nu har vi bygge modulerne om, så nu kører det fint. 
På vores fastbane er der også sket meget, på strækningen mod Tønder er 
skinnerne næsten færdig, anlægget langs banen er også godt i gang. og der 
bliver bygget mange huse til Bramming, det bliver også lave anlæg andre 
steder på banen. 
Jeg vil gerne opfordre alle vores medlemmer at de betaler kontingent til 
tiden da vi gerne vil betale vores regeringer til tiden. Hvis man ikke kan 
betale af en eller anden grund skal man konstant kassereren og lave en 
aftale. 
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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 2017. budgettet blev godkendt. 
Kontingent for 2017. Fastholdt kr. 375,-/kvartal. Juniorer + støttemedlemmer halv 
pris. 

 
5. Forslag fra bestyrelsen. 

5.1. Drift (Jørn Samsing). 
Drift. Jørn var fraværende - men ellers ingen kommentarer. 

5.1.1. Hus orden. 
Husorden. Formanden opfordrede til at rengøringspligten blev overholdt. 
DVS: Den der har kagedag, skal også sørge for at der er rengjort i den pågældende 
uge frem til næste tirsdag. Der skal fx støvsuges og bordene skal tørres 
af. 
 

6. Indkomne forslag.  
Ingen 

  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

7.1. Til bestyrelsen    
På valg til bestyrelsen var Lars, Jørn og Kim. Alle tre blev genvalgt. 

7.2. Som suppleanter  
Som suppleanter blev valgt: Klaus Harby og Jens Rohde. 
    

8. Valg af revisor og revisor suppleant.  
Valgt til revisor blev Tommi Ancher Andersen og som revisorsuppleant blev Jürgen 
Martin Zühlke valgt. 

 
9. Evt.  

Under eventuelt blev udtrykt glæde for at køre- og kage plan var lagt på nettet 
og kalender hængt op i klubben. Bent foreslog, at der blev lavet en skråhylde til 
iPads og mobilosser, så de ikke lægges på banen    

  


