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Referat fra generalforsamling 23/02 -16. 

1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.  
Valgt som dirigent: Martin Ray Klindtworth 
Valgt som stemmetællere: Flemming Fogh Sørensen og Jürgen Zühlke 
Valgt som referent: Lars Christoffersen 
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor fuldt lovlig. 

2. Formandens beretning. 
Vi har igen afholdt marked i 2015 med en pæn overskud - ikke som i 2014 med ok. Det bliver i år 
ikke muligt at have marked i/ved vores klublokale, så derfor vil vi prøve, om vi kan finde en bedre 
egnet lokale i Bramming.  
Vores byggeaktiviteter gik lidt i stå, da vi fik tilbudt en lokale omme på Industrivej, en dejlig stor 
lokale, men den blev desværre ikke godkendt af kommunen, derefter ville vores nuværende 
udlejer lave ny en lokale nær vores nuværende lokale, men efter vi (medlemmerne) fik snakket det 
igennem bliv vi enig om at vi ville blive i vores nuværende lokale.  
Udbygning af vores bane er kommet en god stykke videre, selv om der var en stor pause pga. ny 
lokale, opbygning af spor planen er færdig på første etape, der mangler kun selve skinnerne. Vejen 
er store set færdig på denne etape. Vi har også lavet lidt om på vores eksisterende bane f.eks. 
karrusellen er fjernet og der lavet vej ved Lunderskov station.  
Vi har også haft en lille fremgang i vores medlemstal 4 senior så vi nu er på 22 senior medlemmer, 
1 junior så vi er på 3 junior medlemmer og 2 støtte medlemmer så vi er på 6 støttemedlemmer, en 
samlet antal på 31 medlemmer.  
Vi har fællesspisning hver den første tirsdag i måned, det er der en stor opbakning til, så det vil vi 
foresætte med.  
Som noget nyt prøvede vi med modelbane spil i januar måned, og det tegnet godt, så vi foresætter 
med det året ud, og derefter tage stilling til om det skal foresætte. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Kim Christensen. Regnskabet blev 
godkendt. Lars tilføjede at evt. sponsorindtægter ikke fremgik af regnskabet, da beløbene pt var 
ukendt. 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.  
Budget 2014. Budgettet blev godkendt. Lars tilføjede at evt. sponsorindtægter ikke fremgik af 
regnskabet, da beløbene pt var ukendt.  Kontingent for 2014/15. Fastholdt kr. 375,-/kvartal. Juniorer + 
støttemedlemmer 50,-. 

5. Forslag fra bestyrelsen. 
5.1. Modul bane (Freddy)  

Modul bane. Freddy fortalte om mulighederne og om planlagt møde med Rise Trinbrædt i 
Åbenrå, der kører modul bane, d. 12. marts - tilmelding på opslagstavlen 

6. Indkomne forslag.  
Ingen  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
7.1. Til bestyrelsen 
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På valg til bestyrelsen var Preben Niels Hansen og Johnny Bekker. Preben blev genvalg og 
nyvalgt blev Flemming Fogh Sørensen, da Johnny ikke ønskede genvalg på grund af flytning til 
Als. 

7.2. Som suppleanter  
 Som suppleanter blev valgt: Klaus Harby og Jürgen Zühlke 

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

9. Evt.  
Under eventuelt var der en livlig debat, bl.a. om kørsel på banen. Det blev præciseret, at kørsel kun 
foregik på køredagen, første tirsdag om måneden samt efter kl. 09.00 andre dage. Det blev 
diskuteret at lave en ekstra køredag fx den 3. tirsdag i måneden. Alle andre tider har arbejdet på 
banen forret. Det er dog også muligt at køre, hvis der ikke bliver arbejdet, men først efter at have 
spurgt alle andre.    

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

Bestyrelsen holder møde for at konstituere sig efterfølgende tirsdag. 

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

Referent, Lars Christoffersen 


