Referat af Bestyrelsesmøde i N-modulvest, 15 jan. 2017
Tilstede: Mette, Jørn, Niels, Peter M, Peter B
Fraværende: Per
Referent: Peter B
1 Godkendelse af tidligere referat
2 Modulbestilling
Der bestilt ca. 20 moduler. Peter B laver tegning til Stark og bestiller med Stark. Harly son Jensen
Endestykker på lager ca. 8. Godsbanene leveres tid er mere end en uge. Vi prøver at bestille alligevel. Niels
arne sætter i gang.
Der diskuteres hvornår vi skal starte med at lave kurvemoduler. Bestyrelsen vil finde en dag hvor vi vil tage
hen til Micheal og få skåret en plade til så vi kan tilpasse dem og prøve at lave et hjørnemodul eksempel.
udgangen af februar medio marts.
Der mangler afklaring på Flemning jensen (3110 3900) og morten rasmussens modul bestilling
3 Loconet bestilling
Peter B Bestiller på LN bokse på mandag, og Peter M bestiller 200 meter kabel og 100 stik så de kan
udleveres på søndag.
4 salg af sodavand
Vi har haft en engangsudgift på sodavand i regnskabet, og vi har besluttet at vi fremad rettet laver en
selvstændig sodavand/kaffe kasse hvor evt. indtægter overføres til regnskabet hvis kasse beholdningen
bliver for stor.
P.t. har vi 821 kr i kaffekassen.
5 regnskab
Vi har ca. et overskud på 7000 kr. der henvises til regnskabet for 2016. Det er ikke ønsket at have så stor et
overskud, men på sigt har vi følgende udgifter.
På sigt skal klubben har købt: styreboks, loconet forstærker, loconet kabler. Der skal også købes
systemkasser og rullemarie til kasserne., due og klemmer.
Der skal også købes telefonudstyr (8), vi har p.t. en central mangler meget tilbehør.
Der er besluttet at vi indkøber en kaffemaskine til klubben inden træf i februar.
Regnskabet for 2016 underskrevet og Godkendt.
6 Generalforsamling
Vi benytter af dagsorden fra vedtægterne.
Formanden er på valg hvert år. Og ønsker genvalg
Per og Mette er på valg i år, og ønsker genvalg

Suppleanten Niels er på valg i år, og ønsker genvalg.
Revisor er på valg i år, Erling ønsker genvalg
Revisor suppleant er på valg i år.
Indkaldelsen for general forsamlingen skal minimum gøres 3 uger før. Der afholdes Generalforsamling den
16 februar 2017
7 Nye klubdatoer for 2017
Vi opfodre til at medlemmerne laver lokal aften selv, ud over de af bestyrelsens fastsatte møder.
Vi har haft fokus på at få bygget moduler, der diskuteres at der skal laves en køreweekend kun for N
modulvest. 21-22-23 april.
Nye klubmøder på englystskolen
Marts, tirsdag den 7, kl 1900, søndag den 19, kl 11.00. Tirsdag den 28, kl.19.00
April, Tirsdag den 11, kl 19.00
Maj, Tirsdag den 2 , kl 1900, søndag den 21, kl 11.00, tirsdag den 30, kl 19.00
Juni, afslutning søndag den 18 juni. Vi griller og hygger os. kl.11.00
Efteråret planlægges på andet bestyrelsemøde
FREMO træf:
Prag træf i 29 september til 3 oktober. Man kan deltage som gæst. Men den begrænsning at hvert FREMO
medlem kan tage en gæst med. Der køres fra Danmark fredag morgen og forventer at være hjemme ved
midnat tirsdag. Der er overnatning på pensionat.
8 Træf i Februar
Opgaver:
-Indkøb af øl og vand. Peter M og Mette.
-Afhentning af mad under træf. Mette undersøger om mad leverandør(britt) kan leverer hvis ikke Per laver
en afhentliste med personer fra foreningen der skal hente.
-Lamineret skilte (Modultræf - P-skilte med pil, minimum begge retning)(modultræf med
retningspil)(modultræf overnatning). Peter B. A3 skilte – 6 parkering, A3 skilte til hal 4 stk. A4 skilte
klasseværelser 10 stk. Informationskilte A3 1 stk.
-Tilbehør til skilte. Gaffetape, 8 rør af 1,5 meter, 8 plader. Peter M
-Print af layout. A0 2 stk. A3 10 stk. Peter B.
-Brocher Revideres. Per Nielsen reviderer og sender til print ved Peter M.
-Kontakt til brandmyndigheder/hal og skole med hensyn til antal overnatninger. Mette.
-230v forsyning. Peter M

-Madbestillingsliste opdateres. Peter M og Mette
-VAFO er kontaktet de laver en artikel, og TVsyd mangler. Mette
-Lån af mælkekasser til børn. Mette
-Udstyr fra sjælland. Intillibox, loconet forstærker, Due, højdelære, Ur til køreplan, projekter. Peter M
-Udstyr fra Sverige. Telefon anlæg. Peter M
-Borde og stole til infostand, opstillingsborde samt opholdsborde. Mette tager kontakt til helbestyr og
hjælps af til opstilling om onsdagen.
-Gymnastik foreningen vil sælge kaffe og kage til gæsterne når vi har åben for publikum.
9 Hjemmesiden
Kenny står for hjemmesiden.
Bestyrelses mødereferat til skal lægges ud på hjemmesiden.
Nye datoer til klubmøder.
Vi opfordrer at medlemmer tager billeder og sender dem til Kenny.
10 Eventuelt
Jørn vil hører om vi vil deltage til en udstilling ved en bilforhandler. Bilforhandleren vil betale os for det.
Jørn tager kontakt til bilforhandleren for at hører om flere detailjer. (tidligere ville de give 5000 kr)
11 Opgaver til Sekretæren
Opfordre folk til at opdaterer deres kontakt oplysninger på Holdsport.
Opret aktiviteter for 2017 på holdsport.
12 Næste bestyrelses møde
Søndag den 19 marts kl. 10.00-11.00 evaluering af træf.

