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Referat fra Generalforsamling den 18/2-20. 
 

 

1. Valg af stemmetællere, referent og dirigent.     
  Valg til dirigent: Ole Barkentin    
  Valg til referent: Lars Christoffersen.    
  Valg til stemmetællere: Venter til evt. brug 

2. Formandens beretning.       
  Det forgangne år i klubben er overordnet gået godt. Ved årets start havde vi 16 senior-,  
  3 junior- og 5 støttemedlemmer. Vi har sagt farvel til 1 senior, 1 junior og 1 støttemedlem,
  og vi har sagt velkommen til 5 senior-, 1 støtte og 1 passivt medlem. Så ved udgangen af 
  året er vi 20 senior-, 2 junior-, 4 støtte- og 1 passiv-medlemmer.  
  Som noget nyt har vi lagt køredagene om, så der må køres på alle klubdage, hvis der ikke 
  bygges på banen, og det ser ud til at det fungerer rigtig godt.  
  Vi har igen i år været på nogle udflugter. Vi var nogle som var på en 2 dags tur til 
  Leeraner Miniaturwelt. Det blev en hyggelig tur, hvor vi boede i en dejlig lejlighed med  
  god plads. Vi var nogle, som var på en tur til Herbst Fahrtag i Tarp (D). De kører med 3  
  forskellige størrelse tog.     
  Vi havde en lille juleudstilling i Nørregade, hvor der var flere besøgende.  
  Da vi har igennem en længere tid, har være på kik efter et ny lokale, hvor der har været  
  flere lokaler på spil, som dog viste sig, at de var for små, havde vi næsten opgivet det.  
  Men da vi fik tilbudt en lokale på Darumvej, som er på 300 m2, og udlejerne ville  
  indrette den, som vi ønsker, gik vi i gang med forhandling om husleje, som bliv 5.900  
  kr./mdr. det første år og derefter 6.200 kr./mdr. Så lidt under det vi giver nu. Hvis vi kan 
  kalde det held eller ej, så blev vores nuværende udlejer glad. da vi sagde vores lejemål op. 
  Han har gået med tanken om at sælge huset, men vidste ikke hvordan han skulle opsige  
  os. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.     
  Regnskab - godkendt. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.   
  Budget og kontingent for 2020 - begge godkendt. 

5. Forslag fra bestyrelsen.   

5.1. Vedtægter ændring      

 § 2. stk. 3. 

  Fra  Medlemmerne har ret til: 
At deltage i foreningens kurser, byggeprogrammer og kørsel. 
(Gælder dog ikke for støtte medlemmer) 

Til  Medlemmerne har ret til: 
At deltage i foreningens kurser, byggeprogrammer og kørsel. 
Blev godkendt. 

  § 7. stk. 1. 
  Fra Kontingent fastsættes på generalforsamling, juniorer er ½ pris. 
  Til  Kontingent fastsættes på generalforsamling.   
   Blev godkendt.     

5.2. Nye vedtægterne.       

 § 2. Stk. 4. Større medlemmer har ret til:    

  At deltage i foreningens kurser.    

 §2. Stk. 5.  Passive medlemmer har ingen rettigheder.    

  Blev godkendt. 
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§2. Stk. 6. Medlemmer som opsiger/bliver opsagt har 30 dage til at fjerne deres  

 ejendele, derefter tilfalder evt. ejendele klubben, og der kan ikke gøres   

 krav på det.      

 Blev godkendt. 

6. Indkomne forslag. 
6.1. Forslag til ny husorden (side 3)      

  Ny husorden. (se opslag i klublokalet). Det blev besluttet at bestyrelsen udarbejder en  
  vagtliste med 3 personer hver uge, der skal sørge for at husordenen bliver overholdt. 

6.2. Er der interesse for en weekendtur til Wiehe, fra fredag d. 18/9 til søndag d. 20/9.  
  Weekendtur til Modelbanen i Wiehe d. 18. - 20. september. Der bliver ophængt  
  tilmeldingsliste i klubben. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
7.1. Til bestyrelsen 

7.1.1. Preben Hansen er på valg, genopstiller.     
 Blev genvalgt 

7.1.2. Flemming F. Sørensen er på valg, genopstiller.    
 Blev genvalgt 

7.1.3. Lars Christoffersen er på valg. Genopstillede ikke    
 Nyvalgt: Bjarne Nikolajsen.      
 Suppleant Klavs Harby blev valgt fast ind. 

7.2. Suppleanter 
7.2.1. Der mangler 2 suppleanter.      

 Nye suppleanter: Lars Christoffersen og Ole Barkentin 
8. Valg af revisor og revisor suppleant. 

8.1. Revisor  
8.1.1. Tommi Ancher Andersen er på valg, genopstiller.    

 Tommi Andesen blev genvalgt. 
8.2. Revisor supplant        

 Supplant: Jørgen Kofoed. 
9. Eventuelt.        

 Der blev nedsat et lokale- og baneplansudvalg: Jørgen, Svend, Bjarne. Kim og Preben. Har du ideer til 
 indretning samt baneforslag, skal du henvende dig til af disse. 
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Husorden 

Køkken/alrum  Spisebord ryddes og aftørres med en fugtig klud.  
    Spisestole sættes på plads. 

Kopper, tallerkner m.m. skylles og sættes i 
opvakemaskinen.  

 Kaffemaskine/filter tømmes og skylles. 
                                                      Termokander tømmes og skylles.                                                      

Køkkenbord ryddes og aftørres med en fugtig klud. 
 Gulvet fejes. 
 Skraldespand tømmes. 

Arbejdsrummet Bord og gulv ryddes for affald.                           
Bygge materialer lægges på plads 

 Kopper, tallerkner m.m. må ikke forefindes. 
 Gulvet fejes. 

Tømmerværksted Bord og gulv ryddes for affald.                          
Byggematerialer lægges på plads 

 Kopper, tallerkner m.m. må ikke forefindes. 
 Gulvet fejes. 

Skraldespand tømmes. 
   
Banerummet Borde og gulv ryddes for affald.                         

Byggematerialer lægges på plads. 
 Kopper, tallerkner m.m. må ikke forefindes. 

Skraldespand tømmes. 
Gulvet fejes. 

Toilet   Wc rengøres efter brug (brune pletter). 
   Gulvet aftørres ved dryp 

Hvis dette ikke holdes, straffes det med en bøde på 5 kr. for hver gang man 
ikke holder, hvad der står i husordenen. 
 


