
Den 12. februar blev der afholdt
den årlige generalforsamling.
Igen i år var der Lailas lækre
smørrebrød til alle kl. 18.00. 
Kl. 19.00 holdt vi idemøde,
hvor der kom rigtig mange
gode ideer. Bl. a. til hvordan vi
fik flere medlemmer, og hvor-
dan vi bedre kan udnytte vort
åbent hus d. 27. april.

Bedre synlighed
Bedre udnyttlse af vor ”åbne”
facebookside: Bramming Model-
BaneKlub.
Vi skal betræbe os på at lægge
flere billeder fra klubben og
vort arbejde med tog, landskab,
bygninger mm. Derefter vil vi
bede alle medlemmer at dele
facebooksiden på deres egen
væg.
Vi skal løbende lægge billeder
og begivnheder op på siden: Fx
Månedens bygning, nye tog,
nye medlemmer, begivenheder,
efterlysninger mm.
Få modulanlægget ud og stå
forskellige steder fx Esbjerg Bib-
liotek. I Musikhuset, når der
sker noget osv.
Invitere flere gæster. Det ku’
være loger, klubber, HHI, skoler
mm.
Få lavet nogle foldere, der kun-
ne komme ud og stå i butikker, i

banker, på biblioteket, hos
lægerne på Mødestedet mm.
Invitere personer med gl. tog på
loftet til en introdag til at få
gang i deres tog. Foreklare om
forskellen på analog  og digital.
Forklar, hvordan vi kan hjælpe.
Kør selv dage for udefra kom-
mende med klubbens tog.

Måske elektronik aftener for
unge. Train simulator?

Det kræver alt sammen, at vi
bliver bedre til at rydde op.
Og vi skal have en bedre
løsning på rengøring af
anlægget.

Generalforsamlingen
Kl. 20.00 afholdtes ord. genera-
forsamling i flg. vedtægterne.
1) Jørgen Kofoed blev valgt som

dirigent.
2) Formandens beretning
3) Kassereren fremlagdeårets

regnskab (Se de følgende
sider.

4) Budget for det kommende år.
Alle punkter blev godkendt.

5) Forslag fra bestyrelse samt
6) Indkommende forslag: ingen
7) Valg til bestyrelsen. Lars og

Kim blev genvalgt. Nyvalgt i
stedet for Jørn blev Jürgen
Zühlke. Ny suppleant blev

Klaus Hårby.
Tommi blev genvalgt til revi-
sor og Jørgen Kofoed blev
revisorsuppleant.

9) Eventuelt. Snakken fra mødet
fortsatte med flere gode for-
slag.

Formanden takkede for god ro
og orden, hvorefter Jørgen tak-
kede af som dirigent.

Ud af huset
HUSK at tage til  Neumünster d.
2. el. 3. marts, hvor én af Tysk-
land store modeltogsmesser fin-
der sted. 
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Idemøde samt referat fra generalforsamling

Det er ikke megen vinter, vi har haft endnu.

Fra tidligere Åbent Hus


