
Så er der lidt nyt fra klubben. Vi arbejder på højtryk for og få klubben godkendt ved
kommunen, så vi kan få tilskud til lokalerne. Det er et stort arbejde at start en klub op,
når vi også vil have tilskud, men vi er på rette spor og håber, at vi snarest kan melde
ud, hvornår vi kan flytte ind.

1. Bestyrelsen
2. Medlemmer.
3. Lokaler.
4. Kontingent.
5. Udvalg.

1. Bestyrelsen har konstitueret sig: 
Formand: Flemming Madsen
Næstformand: Claus Boulund
Kasserer: Kim Christensen
Michael Poulsen. 
Webmaster/sekretær: Preben Hansen

Eftersom Niels Dissing og Carsten Simonsen har
valgt at forlade klubben og bestyrelsen af person-
lige grunde er Michael Poulsen indtrådt i bestyrel-
sen.

2. Vi er dags dato 2012-06-19 oppe på 30 med-
lemmer, hvilket er flot, da vi ikke er helt på
plads med lokaler endnu…

3. Eftersom vi er oppe på 30 medlemmer nu, og
vi tror på at medlemstallet vil stige yderligere,
når vi er kommet godt i gang, har vi besluttet i
bestyrelsen efter vi har forhandlet med DSB
om lokalerne på Bramming banegård at loka-
lerne meget hurtige kan blive for små til os at
bygge i. De rum, hvor banen skulle være i, er
delt op i 4 rum på ca 100 m2 i alt, som vi ikke
finder optimalt for os og bygge i, så på bag-
grund af det har vi stoppet forhandlingerne
med DSB.
Vi har derimod fundet andre lokaler på 239 m2

hvor det største lokale er på ca 200 m2 og et
fint lokale på ca 39 m2, som kan bruges som
møde/kaffe/hygge/tv stue, det hele er klar til
og flytte ind i. når vi har fået de sidste ting på
plads.

4. Kontingent start vil blive fra den 1/7- 2012 af
hensyn til kommunen, som gerne ser, der er
penge i kassen, når vi sørger om div tilskud.

5. Der vil blive nedsat 3 udvalg. Drift - Indkøb -
Fonde. I de udvalg vil der være plads til de
medlemmer som har lyst til og gøre en ekstra
indsats i klubben med de forskellige opgaver
der er, dog i samarbejde med en fra bestyrel-
sen, dem der har lyst bedes kontakte udvalgs
formanden hurtigst muligt.

Driftudvalgets formand bliver Michael Poulsen,
driften vil bla bestå i drift af klubbens lokaler,
opbygning af banen og vedligehold, husorden.
Michael kan kontaktes på 60 19 61 82.

Indkøbsformand bliver Preben Hansen, indkøb vil
bla bestå af og indhente tilbud og søge de bedste
priser på alt som skal købes til  klubben. 
Preben kan kontaktes på 31 21 32 24.

Fonde/legatudvalgsformand bliver Claus Boulund.
Dette udvalgs opgave vil bla bestå i og søge fon-
de/legater m.m . 
Claus kan kontaktes på 30 12 19 10.

For yderligere info - tjek klubbens hjemmeside
www.BrammingModelbaneklub.dk
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