
Referat fra generalforsamlingen
torsdag d. 10. februar 2022
Der var fremmødt 15 deltagere til generalfor-
samlingen, heraf 11 til indledende spisning af
Lailas lækre smørrebrød. Stor tak til hende.

1) Jørgen Kofoed blev valgt til dirigent og Lars C
til referant. Stemmetællere til udsat til en evt.
senere brug.

2) Formandens beretning:
”Det forgangne år i klubben er overordnet
gået godt, ved årets start var vi 19 seniorer, 0
juniorer, 3 støtte og 1 passiv medlemmer. Vi
har sagt farvel til 2 seniorer, 0 juniorer, 0 støt-
te medlemmer og 0 passivt, og vi har sagt
velkommen til 5 seniorer, 0 støtte og 0 passivt
medlem. Så ved udgangen af året var vi 22
seniorer, 0 junior, 3 støtte og 1 passive med-
lemmer. 

Da covid19 stadig var massivt til stede, var
klubben lukket til den 4. juli. Da Kim blev
smidt ud af konen, var han meget aktiv i klub-
ben. Han fik bygget strækningen til Esbjerg, så
nu kan det køres til Esbjerg, Ribe og på de
moduler som er sat til hvor trækningen til
Lunderskov kommer.
Der er godt gang i husbyggeriet, samt anlæg-
ning af haver ved de huse, som er færdige.
Arbejdet med landskab er lige så stille startet
op.

Vi har igen i år holdt åbent hus, som var godt
besøgt, der kom ca. 75 personer. Det gav 2
nye senior medlemmer.

Da Flemming gik bort 21. december, syntes
jeg, at vi skal mindes ham med et minuts stil-
hed.”

Der blev derefter afholdt 1 min. stilhed.

3) Årets regnskab v/Kim
Indtægter ca. 149.140 - Udgifter 143.487.
Overskud = 5.652
Det komplette regnskab kan ses i klubben.

Regnskabet blev godkendt.

4) Næste års budget:
Ventes ballancere med et overskud på
12.000,-

5) Bestyrelsen fremsatte forslag om en
rengøringsturnus blandt medlemmerne.
Det vedlagte forslag blev godkendt med få
rettelser.
Vil blive tilsendt sammen med en ugeplan.

6) Indkomne forslag:
6.1) Det blev vedtaget at slette Centralstatio-

nen en gang hvert kvartal. Svend står for
dette.

6.2) Bestyrelsen blev bedt om at sørge for, at
der fx en gang månedligt bliver arrange-
ret en form for temakørsel.

6.3) Ved påsættelse af tog skal opstillingsspo-
rene ved henh. Bramming og Esbjegsttion
og sporet ved buebutikkerne nede foran
Jernbanegade, Bramming bruges. Disse
skal være afbrudt ved påsætning.

6.4) Toglyde skal dæmpes ved mange køren-
de tog. Når du står på Bramming station i
det virkelige liv, kan du jo heller ikke
lyden fra samtlige tog i Region Syddan-
mark!

7) Valg til bestyrelsen:
Preben og Lars blev genvalgt. Nyvalgt blev
Jørgen Kofoed.
Jørn og Svend blev valg som suppleanter.

8) Tommi blev genvalgt som revisor og Jan Hau-
gaard blev revisorsuppleant

9) Ønske om hjertestarter. Lennat spåørger Lars K
og sponsorat.
Preben fremlagde en brochure, som var
beregnet til nye medlemmer som intro til
klubben. Go’ ide.
Efterlysning af App-problemet. Lars spørger
Märklin og DMJU.
Der efterlyses en medlemshvernings plakat.
Lars laver.
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Generalforsamling og 10 års jubilæum



Den ny betyrelse
Efter generalforsamlingen holdt den nye besty-
relse et konstituerende møde, med følgende
sammensætning:
Preben Niels Hansen Formand og web-ansvarlig
Klavs Harby Næstformand
Kim Christensen Kasserer
Lars Christoffersen Sekretæt og PR-ansvarlig
Jørgen Kofoed Landskabs og sponsoran-

svarlig

Deuden blev Svend Spangsbjerg ansvarlig for
banen.

Henvend jer trygt til en ansvarlige, hvis I har
spørgsmål eller go’e ideer.

10 års jubilæet
Efter den ordinære generalforsamling gik snak-
ken livligt - bl.a. om vort jubilæum.
Der var foslag om vi skulle få fat i P4-syd
og/eller TV syd for en reportage.
Og så har vi fået en sponsor til at lave nogle
stickers til ar sætte på bilen. Tag en i klubben og
gør opmærksom på os.
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En dag i BMBK...

BENT - skal
vi ikke ha’
sat farten

ned?

Fare forude... Og bagfra kommer Lars

Men hyggeligt besøg fra
det andet køn...

Pas på -
det kan
blive 
farligt


