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Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014
Punkt
1. Valg af dirigent

2. Formandens
beretning

Tekst

Hvem

Steffen blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Fremmødte medlemmer i alt 14 personer.

Steffen

Beretning for 2013
Per S

Jeg takker for de der er mødt op til VMJK’s generalforsamling.
2013 har budt på forskellige udfordringer i klubben.
En af disse udfordringer har været at skulle køre køreplans kørsel. På papiret ser der nemt ud
og jeg ved der er langt stort arbejde i at lave disse plane, stor respekt for dette arbejde.
Men når der så skal køres er der visse udfordringer som vi møder. Dels at dem der skal køre, at
være på de rigtige stationer på det rigtige tidspunkt og hvis der skal rangeres at få dette gjort.
Noget andet er at skulle passe kontrolposten i den østlige ende af Viborg banegård og
ligeledes i den vestlige ende. Og forså vidt også på fantasiområdet.
Det at få de rigtige tog ind på de rigtige spor, det at skulle rangere på tværs og at der samtidig
skal et tog ind til perronen. Dette kræver træning og jeg må sige at, har selv prøve, kan være
svært at se om skiftesporene står rigtig og ikke mindst hvordan krydssporene står. Stor respekt
for de af vore medlemmer der på tager sig denne opgave.
Der bygges på klubbens store anlæg, og måske ser det ikke ud af der at der sker noget, men
rundt om skred der småting. Små ting som tager tid, det er at plante træer, lave noget
landskab arbejde med de drev der ikke helt vil som de skal, og opsætning af signaler. Men stor
tak til de af vore medlemmer der arbejde og gjort en stor indsat på dette område. Også
fremover er der mange ting her at arbejde med.
Fantasiområdet: dette område er der valgt skal ligge delvis stille med hensyn til landskab indtil
videre, så her er ikke sket det helt store. Også her har der været fokus på skinner og skiftespor,
og det gælder både AC og DC.
Klubben arbejdsrum: her er der stor aktivitet med hensyn til byggeri af huse, i sætning af lys
med mere.
Det jeg har set ser rigtig godt ud og nemt, men også her er det øvelse der gør mester.

tiltilsluttet

Teknik aften: denne aften har ikke fungeret optimal, men med det skridt der blev taget i
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februar 2014, ser det ud til at det bliver en god aften fremover.
Gæster i klubben: Klubben har haft besøg af forskellige grupper i løbet af 2013. Disse
forskellige besøg forsøges at lægges på tide uden for klubaften. Klubben giver kaffe og gæster
lægger en tyver i kaffe kassen.
Disse grupper er max 10.
Ved et sådan besøg bliver der fortalt om klubbens historie, i hvilke størrelse vi køre i og at vi
køre både Märklin og Fleischmann altså AC og DC. Og at vi bygger mange ting selv.
Der bliver vist rundt og kørt på udstillingsanlægget og på det store anlæg.
Et sådan besøg er typisk på 2 timer.
Jeg vil sige medlemmer tak for deres indsat i løbet af året, hver på sin måde har været med til
at holde klubben kørende.
Jeg vil også sige stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft og den konstruktiv
måde vi har løst de forskellige opgaver på.
Kommentar:
Finn Nielsen:
Spørgsmål: Vedr. temaaften om der arbejdes videre på de emner for har været fremsat.
Svar:
Der vil blive arbejdet videre på emnerne. Finn Nielsen tilfreds med arbejdet som bliver udført..
Formandens beretning godkendt af forsamlingen.
3. Kassererens
beretning,
fremlæggelse af
regnskab og
næste års
budget.

Fremlæggelse af regnskab for år 2013

Peder

Huslejen er uændret og værdien af VMJK´s inventar er sat ned for at tilpasse forsikringssummen. Der er blevet betalt kontingent til dansk jernbane forsamling.
Desværre har VMJK tabt penge på turen til Flensborg (tyskland),
Antal medlemmer: 16 stk. passive og 19 stk. aktive i øjeblikket. Den 12. marts 2014.

Peder

regnskab år 2013
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Bemærkninger til regnskabet:
Formandens kommentar: Færre penge ind fra virksomhederne ved salg af sponsor vogne.
4. Næste års
budget og
fastlæggelse af
kontigent.

Fremlæggelse af regnskab og næste års budget

Peder

Fastlæggelse af kontingent
Aktive medlemmer
Klubbens medlemmer som var fremmødt, besluttede at kontingentet skulle stige med 25. kr.
pr. kvartal og dette skal indføres i år 2015, dvs. fra den 1. januar 2015, og dette gælder kun for
VMJK medlemmer som er aktive. Aktive medlemmer betaler så 1.000 kr. pr. år.
Passive medlemmer.: Ingen stigning vedr. passive medlemmer og børn.
Ovennævnte blev godkendt af forsamlingen.

Steffen
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5. Valg til
bestyrelsen,
suppleant og
revisor.

Bestyrelsen

-

På valg for 2 år.: Søren Helmer Hansen - Villig til genvalg - Genvalgt
På valg for 2 år.: Peder Eg Pedersen - Villig til genvalg - Genvalgt
På valg for 1 år.: Finn Skov Pedersen - Rykker op i Bestyrelsen, tidligere første suppleant.

Første suppleant
På valg for 1 år.: Fin Nielsen - Villig til genvalg - Genvalgt

Anden suppleant
På valg for 1 år.: Karsten Nyby - foreslået af forsamlingen - Valgt

Revisor
På valg for 1 år.: Steffen Hvidt - Villig til genvalg - Genvalgt

Revisor suppleant
På valg for 1 år.: Ole Sørensen - foreslået af forsamlingen - Valgt
Valget af ny bestyrelse afsluttet.
6. Indkomne
forslag

Sidste års kommentar til Regnskab år 2012 vedr. §7 og §8
Klubbens kasser Steffen havde følgende kommentar:
§ 7 og § 8 bør revideres og ændringen skal godkendes ved næste års generalforsamling.
Kommentar fra Kurt Helstrup:
§ 7 og § 8 kan fjernes.
Svar fra Søren:
Kan først ændres ved næste års generalforsamling – 2014.

Forsikringen af VMJK.
Per S. Kristensen, har haft kontakt til forsikringsselskabet vedr. hvor detaljeret klubbens
optælling af materialer og udstyr skal være.
VMJK har taget detaljeret foto af de to anlæg og forsikringsselskabet har godkendt dette og
forsikringssummen er sat til 500.000 kr., men arbejdstimerne som er gået til at lave de
nuværende anlæg kan ikke blive dækket, dvs. kun materialerne som er anvendt dækkes.
Forsikringen dækker:
1) Total skade forsaget af vandskade fra de store varmerør i kælderen.
2) Brandskade lavet af kortsluttede El-kontakter, slukkede El-maskiner og diverse El-ting.
Anvendte klude med brandfarlig væske skal være placeret i tætte beholdere.
Forsikringen betaler kun erstatning svarende til brugt værdi, ikke ny værdi.
Teksten skal tilrettes i klubbens vedtægter vedr. værdi sætning af anlæggene.
7. Eventuelt

a) Opgaver

Emner fra de fremmødte
Steffen reklamerer at ordet nu er frit.

Steffen

Opgave som kunne laves var at fremstille en folder som kunne anvendes på biblioteket og ved
andre arrangementer, hvor den kunne anvendes til at indmelde nye personer ind i VMJK.

Søren
Per S
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B)
Forhold i klubben
c) Udtagelser

Folderen kunne udvides med et hæfte / klub blad så det ville give indblik i hvad der evt. foregik
inde i klubben.

Finn Nielsen

VMJK skal fokusere på at det ikke virker som tvang / pres når der først på en klub aften bliver
talt om hvad der bør laves på denne aften. Dette kan bevirke at nogle personer bliver væk og i
værste tilfælde melder sig ud af klubben.

Søren

Udtagelse fra klubbens nyeste medlemmer:

Carsten M.

Carsten Mulvad Sørensen med sønnen Emil.
Har følt / oplevet at der kun køres mest tog og der ikke er blevet taget hånd om nye
medlemmer dvs. de kommer til at gå for sig selv det meste af tiden.
Havde håbet på at der var hjælp af at hente fra VMJK´s medlemmer med hensyn opbygning af
modelbane, reparation af tog, husbygning, fremstilling af træ og buske m.v.
Et klubmedlem bør selv meddele hvad han ønsker / savner at få besked / viden om ved at
spørge om det i klubben evt. under kaffe pausen. Vedkommende bør også melde klart ud hvad
personen kunne ønske sig at arbejde med, gerne for denne aften og evt. den næste uge, så det
kan noteres på tavlen.

Finn
Nielsen.
Søren

Spørgsmål kan også gives under de 10 minutter, inden der startes op på en klubaften, dvs.
inden der tages fat på dagen opgaver og arbejde på modelbanen i klubben. Person kan også
vælge nogle af de opgaver hvor hans interesse område ligger for at få en større viden omkring
dette emne, og helst i samarbejde med et klubmedlem som evt. har kendskab / viden på
området der skal arbejdes med.

d)

Der bør være mere opmærksomhed på hvad et medlem ønsker at arbejde med, så det ikke
virker som tvang. Når arbejdsopgaverne deles ud før en klubaften.

Modtagelse af nye
medlemmer.

Formanden:

e) pr. 4 mdr.

Sikre et fast indslag pr. 4 mdr. at klubmedlemmer tager noget med fra model togs verdenen
som skal laves og som de evt. ønsker andres hjælp til at få ordnet. Dette kan kun fast holdes
hvis medlemmerne selv husker at kommer med emner / dele…

f)
klubbens ejendom

8. Næste møde,
indsættelse af
ny bestyrelse

Søren

Per S

Modtagelse af nye klubmedlemmer med åbne arme og spørge ind til hvad de evt. kunne ønske
sig at arbejde med samt finde frem til hvor de har meldt sig ind i VMJK om der er får at få ny
viden eller for at være sammen med ligestillede voksne legebørn med samme interesse.

Søren

Klubben kunne lave en kræmmer aften hvor klubbens materiale som ikke skal anvendes kunne
sælges til klubmedlemmer. Dette kunne så udvides med at klubbens medlemmer også kunne
komme med deres egne model togs emner som de ønsker at sælge, måske på grund af et fejl
køb eller for at skaffe penge til noget nyt modeltog.
Aftales efter generalforsamlingens afslutning

-

For referatet.
Bent Andersen,
Sekretær.
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