Bestyrelsesmøde 15. August 2017
Tilstede: Per Nielsen, Niels Arne, Peter B, Peter M
Afbud: Mette

1. Godkendelse af tidligere referat.
Ingen bemærkninger

2. Siden sidst
Klubben har indkøbt DR5000.
Vi fundet et logo til klubben.

3. Kommende arrangementer
3.1 Næste klubmøde
Tirsdag den 5 september. Pt. 2 tilmeldte

3.2 Djursmessen (26-27 aug)
Niels, jørn og henrik deltager. Stiller med 10m bane.

3.3 Køreweekend (15-17 sept)
Tilmeldings status; 12 medlemer er tilmeldt pt.
Maden tager vi når vi kommer. Laver fælles indkøb til morgenmad og middagsmad.
aftensmaden planlægges når vi kommer.
Vi har lånt, sløjd, skolekøkken, 5 klasseværelser
Vi har fået tilladelse til at stille egne campingvogne op.
Pris pr overnatning er 30 kr. (også selvom man sover i egen campingvogn)

3.4 Vamdrup Modeltogs-messen (16-17 sept)
Vi stiller med stand, som består af et bord med et modul, og et samlesæt med diverse foldere.

3.5 Kjellerup Hobby messe – arena midt (30 sept-1 okt)
5 tilmeldte. Kontaktperson ?Danni? Peter M finder ham. Omkring 10 meter.
Vi stiller med 2 vendesløjfer,Y modul og Mortens fordelingsmodul, Brians station.

3.6 Klubmøde 28 oktober.
Peter M kontakter Jan fra togcafén angående dag hvor vi kan lave en vogn fra ætseark.
Peter M vil tage fat i Vejlesen ang. Hjul, koblinger, puffer.

Hvis det lykkes, sender Per en tilmeldning til arrangementet ud pr email. Bindene tilmelding.

4. Ændringer til program
Søndag den 15 oktober aflyses, da mange er i Haslev. Per informerer på holdsport.

5. Andet
5.1 Keyhanger
Vi har besluttet at der kommer til at stå www.nmodulvest.dk med grå skrift på blå baggrund.
Klubben indkøber 75 stk. og der udleveres ét stk pr medlem.
Navnesskilte laver Peter B. kommer til at indeholde, Logo, navn, DK flag i hjørnet, to streger på bagsiden til
farvekoder og adresser.

5.2. Logo

Dette logo med grå skrift, og blå baggrund, bliver vores logo.

6. Næste møde
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 ved Peter og Mette

