Generalforsamling 17-2-2018
Ref. Erling Forslund
1.
Formanden bød velkommen og startede med at vi skulle have en dirigent valgt.
Valget faldt på Niels Arne Stenholm
2.
Som referent faldt valget på ovenstående.
Som stemmetæller valgtes Mette og Carsten.
3.
Formandens beretning.
Han startede med at meddele at pkt. 6 og 7 i det udsendte materiale på mail var byttet om, således
at de nu omdelte generalforsamlings papirer passede med den rigtige rækkefølge.
I det forløbne år har vi fået 2 nye medlemmer
3 medlemmer er udtrådt p.g.a. forskellige årsager, (bor for langt væk, manglende mobilpay mm).
Pt er vi 40medlemmer.
Idag 17 februar har klubben fået 3 nye medlemmer så vi nu er 43
P.g.a af helbred har Jørn Feldt trukket sig fra bestyrelsesarbejde tidligere på året, og derfor er
suppleanten Niels Arne indtrådt som fuldbyrdet medlem af bestyrelsen.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med fremmøde ved klubbens klubarrangementer i det
forløbne år.
Ud over egne byggedage med god fremmøde, har klubben deltaget i arrangementer i Djurs –
Kjellerup - klubbens egen arrangement i Gårslev hallen hvor der weekenden over var mellem 12001500 tilskuere - Gesten - Prag - Kalundborg - og SOVNK.
Formanden udtrykte en stor tak til alle de medlemmer der på skift havde hjulpet ved de forskellige
arrangementer.
Klubben oppebærer en fin kultur samt en dejlig fri og hyggelig talemåde medlemmer indbyrdes.
Formanden rettede en bøn til medlemmer om at lade være med at kommentere alt for meget med
den gode men sorte humor på Facebook. I særdeleshed hvis der var tale om konstruktions
mæssige udførelser af bl.a. modulbygning mm
Klubben er nu på mobilpay, erhvervs mobilpay hvilket indebærer at hver transaktion koster 75 øre
pr. gang.

Klubben har investeret i mange forskellige ting til klubben bl.a. noget nyt elektronisk udstyr til at
bruge til kørslen med tog til træf mm, men fungerer ikke ordentlig endnu. Men det kommer lovede
formanden.
Mange har fået lavet vognkort til vogne der deltager ved køreplans kørsel. En stor tak til Finn for
hjælp med dette.
Man har fået lavet mange nye moduler det forløbne år i sløjd lokalet på Englyst skolen samt
hjemme i de små værksteder.
Man arbejder på nye klublokaler men det er i sin vordende opstart, så det er for tidlig at udtale sig
ret meget om dette. I tankerne er der bl.a. tale om den gamle Banegårdsbygning i Børkop samt en
anden mulighed i nogle lokaler i den nordlige del af Vejle.
Alt derom senere.
Samtidig søger man også om muligheder for økonomisk tilskud fra banker og kommune.
Handelsstandsforeningen i Børkop / Brejning sørgede for togkørsel gennem disse 2 byer hvor man
samlede gæster op der gerne ville til tog udstilling.
Stor succes.
Sluttelig berettede formanden at der var en del der skulle efterses / rettes ved modulerne, men
derom senere.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget og taget til efterretning.
4.
Regnskab.
Kasser Mette K. Møller fremlagde regnskabet.
Regnskabet var revideret og fundet 100% i orden og godkendt af klubbens valgte revisor.
Mette pointerede at, klubben ikke skal have den store pengetank, men dog stadig en
pengebeholdning så foreningen er gearet til en evt. uforudset udgift.
Generelt kører det perfekt med det økonomiske i klubben.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
5.
Budget for det kommende år.
Som udgangspunkt er vi, som tidligere nævnt under formandens beretning medlemmer.
Kontingent fortsætter med 20,-kr pr mdr. pr. medlem.
Medlemmer blev opfordret til hjælp ved DMJU i Kolding for på den måde at “tjene” lidt ekstra til
klubkassen.
Tilmelding til dette sker ved henvendelse til Niels Arne. (Pga sygdom er henvendelse til Brian
Aagård)
Man ser sig nødsaget til indkøb af printer til klubben her i året 2018, så man ikke hele tiden skal
trække på andre`s udstyr.
Budget for 2018 blev 100% godkendt.
6.
Valg til bestyrelse.
Formanden blev enstemmigt genvalgt.
Peter Baungaard og Niels Arne Stenholm ligeledes enstemmigt genvalgt.
Mette K. Møller ønskede ikke genvalg.

Som ny bestyrelsesmedlem valgtes Brian Aagaard.
Valg af bestyrelses suppleant blev Henrik Grouleff valgt.
Erling Forslund blev genvalgt til revisor.
Suppleanten til revisor blev genvalgt.
7.
Indkomne forslag.
Støttemedlemmer
Efter mange medlemmers syn og mening vedr. dette emne blev man enige om at der skulle
stemmes om forslaget.
For stemte 5
Imod stemte 10
Hverken for eller imod stemte 7
Forslaget nedstemt.
Oprettelse af N-Modul Øst.
Jesper S. Nielsen fremlagde at der er ingen træf i København eller omegn.
Man ville gerne have opbakning til at lave træf i København evt. kørt /arrangeret af N-Modulvest.
Dette blev kraftigt pointeret fra formanden at det ville N-Modulvest ikke.
Der blev diskuteret intens og højlydt med diverse meninger mm.
Men der er meget jura i ovennævnte sag. N-Modulvest kan ikke bare sådan lige tage over sundet
og på den måde stå for et arrangement i bl.a. København.
N-Modulvest har et cvr nummer, og dette er tildelt Vejle Kommune.
Men N-Modulvest kan udemærket forstå medlemmers ønske fra den anden side bæltet, og man vil
fra N-Modulvest være behjælpelig med at finde en løsning, således at man også kunne holde et
sådant træf i København.
Thomas Thorn efterlyste ildsjæle fra det østlige Danmark til at få noget sådan op at stå. Ildsjæle
som vi her i Vest har som Peter Møller, Per Nielsen (havde Mette K. Møller) (havde Jørn Feldt) samt
vore 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Vor nye medlem fra det østlige Danmark, Per Schöfte, oplyste, at det er alt for dyrt at starte et
sådan projekt op i det Københavnske område. Det er op ad bakke som han udtrykte.
N-Modulvest vil være behjælpelig på alle måder.
Brug af PC ved trafikspil.
Det er på komite mødet fredag aften besluttet at det ikke er krav om pc til køredage. Fremover skal
man krydse af om man vil bruge pc’er til kørespil (primært på dobbeltspor strækning). Der bruges
stadig telefon fremover.
Off.Facebook gruppe N-Modulvest
Det blev diskuteret frem og tilbage over bordet hvad man skulle.
Efterhånden kunne man se der var ca. lige stor del for og imod.
Man blev enige om afstemning.
For stemte 10
Imod stemte 10
Hverken for eller imod stemte 4
Forslaget bortfalder

Nb.:
Der var 2 mere til at stemme ved denne afstemning.
Dette beror på disse 2 medlemmer af personlige årsager var en del forsinkede.
Forslag til vedtægtsændringer (til rettelse).
Vedtægtsændringer vedtaget.
8
Eventuelt.
Jørn Feldt berettede at da han for 3 år siden var med som primus motor til at oprette en Nmodulvest var vi 3 til at starte med og nu er vi 43.
Flot som han sagde og hvem havde dengang regnet med det skulle gå så hurtigt.
Formanden rettede en stor tak til den afgående kasser, Mette K. Møller for hendes store arbejde de
sidste 3 år, og en medvirkende stor årsag til klubben er der hvor den er nu.
Både den siddende og afgående fik en stor applaus for deres store arbejde.
Generalforsamlingen afholdt i en pæn og sober tone.
Således 17 februar 2018
Erling Forslund.

