
Bestyrelsesmøde 1/12 2017 

 

Afbud: Peter Baungaard 

Tilstede: Peter M, Per, Niels Arne og Mette 

 

1. Holdsport union 

Vi tænker det bliver for mange forskellige holdsport at skulle holde styr på. Vi kan ikke bestemme 

hvad andre klubber gør. Men forslaget er godt. Men der flere ulemper end fordele ved dette. Det 

kan tages med til et unions møde, hvordan man kan løse dette.  

 

2. Evaluering SOVNK: Pladsmæssigt var lidt trang omkring anlægget. Var der anmeldt til 

brandmyndighederne omkring arrangement og overnatning? Vi skal tænke på vores alle sammen 

sikkerhed. Arrangementet var godt – forplejningen god. God ide med kåring af moduler.  

 

Evaluering Gesten: Vi gik fra 8 meter bane sidste år til 30 meter i år, samt positiv tilkendegivelser 

fra de andre deltagende klubber. Arrangementet godt. En smule dyre end vi er vant til. Men det 

kan vi som klub planlægge os ud af til næste år. 

   

Evaluering Kalundborg: Et godt arrangement de har fået lavet, de havde styr på det. 

Arbejdsopgaverne var godt fordelt ud, så ikke de samme stod med opgaven for hele 

arrangementet. Det var ærgerligt der ikke var flere deltager fra andre N Modul grupper.  

 

3. Februar hvor mange tilmeld / trafikspil / fri kørsel / Mad – Tilmelding hvornår / ”Cafe” / Mini tog / 

Sponsor gaver. 

 

Der er tilmeldt små 200 meter moduler. Største delen kommer torsdag aften. Der kommer 2 helix. 

20 – 25 mennesker har tilmeldt moduler.  Peter Elleby tager kontakt til N-Modulgruppen om deres 

moduler ifht tilmelding. Der er foreløbig tilmeldt 36 deltager. Anlægget bliver tegnet i 2 halvdele 

trafikspil og frikørsel. Men det er en stor bane. Niels Arne laver Rgzm køreplan på pc. Helle 

Andersen laver maden som for 2 år siden. Per udsender tilmeldingen til mad, med sidste tilmelding 

til 6/1 2018. Vi prøver at arbejde hen imod at der bliver noget cafe salg foran hallen. Peter prøver 

om vi kan låne mini toget ved DMJU igen.  

 

Når publikum er i hallen er lokomotiv fører på udvendig side sammen med publikum.  

Alle der har loco net bokse skal medbringe dem – samt alle stations ejer skal gerne medbringe pc 

med minimum  version 7.  

 

Der bliver ingen ekstern salg på træffet – kun til intern salg.  

Vi vil gerne have en info stand. Som Mette sidder imens publikum er til steder. 



Vi ønsker ikke at lave kåringer af moduler med gaver. Det skal nødvendigvis ikke være en intern 

konkurrence.  

 

Træffet til Februar er pt.  Danmarks største N skala træf.  

 

  

4. Udstilling materiale – Klub tøj 

Mette ringer til dem der har skrevet  de ønsker tøj. Så vi kan få bestilt.  

Mette undersøger prisen på t-shirts med tryk med samme logo – navn.  

Vi forsøger at bestille et sådan bygger du et modul. Via et ”mosaik” billede.  

 

5. DMJU 7-8/4 2017: Vi kan som klub tilmelde os for at tjene nogle ekstra penge til klubben. 100 kr. pr 

arbejdstime. Vi skal have lavet en holdsport tilmelding også ifht at hjælpe. Fra Fredag den 6/4 til 

søndag den 8/4. De opgaver der skal besættes er FULD arbejdskraft den tid man tilmelder sig. 

Dårlige knæ – ryg og lign er svære odds hvad opgaverne angår.  

 

Der er mulighed for at klubben stiller op med deres moduler sammen med de andre N klubber og 

viser vores hobby frem. Der er ikke en køre weekend som sådan.  Der er tilmelding senest den 

15/12 2017. Bestyrelsen opfordre til at man deltager hvis man kan og muligheden for at tjene lidt 

penge til klubben er god. 

 

6. Punkter til generelforsamlingen. 

Vi bruger den der ligger på holdsport.  

 

7. Der er efterspurgt en byggeweekend inden træffet til Februar fra vores medlemmer.  

Vi prøver at ligge en byggeweekend på holdsport 12-13-14/1 2018. Mette spørg om vi kan være på 

skolen .  

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Søndag 14/1 2018 kl. 13.  

 

 


