
Bestyrelsesmøde 17. Maj 2017 

Tilstede: Per Nielsen, Niels Arne, Peter B, Peter M og Mette M 

Afbud: ingen 

1. Godkendelse af tidligere referat. 
Ingen bemærkninger 

2. Klubbensfarver 
Gentagelse: Klubben har fået farvekode og vi har fået tildelt 25 loco adresser til gæster.  

Farven Orange – blå – blå Orange.  

5375 – 5399 bruges i forbindelse med køredage.  

3. Evaluering af Køreweekend 
Der er blevet efterlyst om vi kunne bruge englyst skolen i stedet for, for at give mere plads og adgang til 

sløjdlokalet. Alle dem der kom ville gerne komme næste gang :). Der arbejdes på at lave en køreweekend til 

15-16-17 september på englyst skolen. Dog vil der om lørdagen være Modultogsmesse Vamdrup hvor vi 

også vil deltage med en stand så vi kan få flere medlemmer.  

Klubbenkassen har betalt 500 kr i leje af spejderhytten og indbetaling af mad løb rundt.  

Med hensyn til mad, vil vi prøve at se om vi kan lave en samskudsordning hvor vi fordele hvad hvem skal 

tage med. F.eks. rugbrød, pålæg osv. 

Mette prøver at book skolen. NB! Det vil komme til at koste 30 kr at overnatte pr nat på skolen. 

4. Årets gang 

Forslag til punkter til næste år: 
Der er blevet efterlyst undervisning i: 

-DR5000 

-Vognkort/trafikspil 

-Landskabsbygning, valg af byggematerialer. 

-Maling af vogne og huse. 

-Koblinger til vogne. 

-Eget loconet på stationerne 

-Signaler. 



-Loconet igen 

-Togcafen kommer og underviser i hvordan man lodder deres samlesæt. 

DJMU træf i Køge 
Til DJMU træffet manglede der informationer omkring bespisning med hensyn til informationer fra DJMU. 

Fremadrettet skal der laves aftaler med de andre N klubber men hensyn til koordinering. 

Komiteen-N 
Retningslinjer for komiteen-N mangler at blive synliggjort. Referat vedhæftet som bilag. Per kontakter de 

øvrige i Komiteen-N med hensyn til FREMO træf i Prague 

Planlægnings af møder 
Der er efterlyst at der også skulle være klubmøde om lørdagen og ikke kun om søndagen.  

Andet 
Navneskilte kunne være en god idé til når vi mødes. Vi har brug for at kunne se hvad hinanden hedder for 

specielt dem der ikke kommer så tit. Vi ska alle kunne føle sig velkommen til klubmøderne. Peter B 

undersøger mulighed for Plastlommer. Peter M vil undersøge om vi kan få lavet Navneskilte ved hende der 

også har lavet vores reklame materiale. 

7. Nye datoer til efteråret: 
August: 

26-27 djursmesse 2017, Stenvad. Arne planlægger. 

September: 

5 Tirsdag: Klubmøde opstartsmøde. Alle 

15-17 Kørerweekend på Englystskolen. Og Vamdrup fælleskab. 

30-01/10 Kjellerup udstilling. Peter B koordiner 

30-03/10 FREMO træf Prague 

Oktober: 

3 Tirsdag: klubmøde ved Peter B  

13-15 SOVNK holder køreweekend i Haslev(sjælland) 

15 Søndag: klubmøde Peter M 

28 Lørdag: Klubmøde Niels 

November: 

4-5 Messe i Rødovre hallen. 



7 Tirsdag: Klubmøde Mette M 

12 Søndag: Klubmøde Peter M (per) 

24-25 NVNMK holder køreweekend i Kalumborg 

25 Lørdag: Klubmøde Per 

December: 

5 Tirsdag: klubmøde Peter M 

10 Søndag: Klubmøde Per 

8. Sommerfest den 18 juni. 
Indkøb af pølser, brød der grilles. 

9.Displays (reklamestander til messer) 
Der skal findes nogle gode billeder til displays. Der skal oprettes en mappe på Facebook hvor vi kan lægge 

billeder op kun fra Nmodulvest. 

10. Optegning af modullayout 
Til træf benyttes et gratis program tegneprogram Draftsight hvor der skal laves en fælles database medalle 

klubbens moduler. Peter B vil indtegne klubbens moduler og lave modullayouts. 

11. Indkøb 
Klubben har indkøbt projekter og lærred for 500 kr. 

Klubben vil købe farvepatroner til print af vognkort.  

Klubben har købt 2 stk. Loconet bokse samt 200 vognkort lommer. 

Der er lavet en aftale med NiceLED ang. fællesindkøb af DR5000 til en pris på 1150 kr. Peter M skiver en 

email rundt til dem der har bestilt. Morten, Niels, Finn, Brian og Klubben har bestilt. 

12. Næste Bestyrelsemøde: 
Tirsdag den 5 August kl. 19.30 ved Peter B.  

agenda: 

-Placering af aktiviter  

  



Bilag – Referat fra Komiteen-N 
 
-------- Oprindelig meddelelse -------- 
Fra: Jan Pilemand-Geertsen <jan@pilemand-geertsen.dk>  
Dato: 12/05/2017 22.10 (GMT+01:00)  
Til 

Emne: KomiteeN  
 
Hejsa 
 
Vi holdt møde i Gårslev (Børkop) d. 18 FEB og dannede en paraplyorganisation "KomiteeN" for at forbedre kommunikation og koordination i mellem modul-grupperne og deres 
aktiviteter. 
 
Først blev vi enige om at godkendelse af moduler skal ske i klubberne. 
 
Vi blev også enige om at der skal være koordination af DCC og farvekoder gennem dokumenter oprettet af Per N på Google. 
 
Koordinationen af DCC-adresser og farvekoder varetages af: 
 

• Anders Boström - Admin for Skånskan 

• Per Nielsen - Admin for Nmodul Vest 

• Jan Pilemand-Geertsen - Admin for SOVNK 

• Henning Lander - Admin for NVNMK 

• Flemming Stelzner - Admin for Gadevang 

• Jan Madsen - Admin for N-modulgruppen 

Tilmeldinger til træf og aktiviteter kan gå gennem komitemedlemmerne som sender videre til og fra komiteen 
Kommunikation mellem grupperne varetages af:   
 

• Anders Boström ( Skånskan ) 

• Per Nielsen ( Nmodul Vest ) 

• Peter Møller ( Nmodul Vest ) 

• Mette hansen ( SOVNK ) 

• Bent Grundal ( SOVNK ) 

• Henning Lander ( NVNMK ) 

• Niels Peder Pedersen ( Gadevang ) 

• Per Schiöpffe ( N-modulgruppen ) 

• Bjarne Folsted ( N-modulgruppen ) 

• Jan Pilemand-Geertsen ( ??? ) 

Mette udsender en Excel-skabelon til træf-overblik, som Aksel har lavet. 

 

Hvis der er noget som jeg mangler så skriv mig lige en note. 

 

Jeg vil gerne bede Niels Peder Pedersen og/eller Jan Madsen om at sen dette videre til Flemming Stelzner 

 

Og så vil jeg gerne bede jer alle (også Flemming) om at svare "Modtaget" eller lignende, så jeg kan få alle mail-adresser verificeret. 

 

med venlig hilsen  

 

Jan P-G 

Mobil 2160 5196 

 

PS: Uha-da-da, så lykkedes det endeligt :-/  


