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Bestyrelsesmøde 18/3 2018
Afbud: Brian
Tilstede: Peter M, Per, Niels Arne, Henrik og Peter B.
1. Ingen bemærkninger til sidste mødereferat.
2. Peter M oplyser at Etape 1 på englystskolens ombygningsprojekt bliver vindfanget som bliver
bygget om fra den 1. april. I den forbindelse bliver kantinen inddraget til bibliotek. Så fremadrettet
til vores træf kan vi ikke bruge kantinen til spisesal. Bemærk at bagindgangen til sløjtlokalet skal
benyttes efter 1. april.
3. Evaluering af 2018 træf, Børkop
a. Vi havde lidt problemer med vores nøgle og adgang til lokaler/ alarmer om natten, men de
blev løst.
b. Skolen er rigtig glad for vores oprydningen efter træffet. Ros til os :)
c. Enkelte personer uden at være med i nogle af klubberne satte deres tog på anlægget, uden
at få lov. Dette vil bestyrelsen ikke bakke op om. Vi vil anbefale at man melder sig ind i en
af de deltagende klubber. Medlemmer fra de deltagende klubber er velkommen til at kører
på anlægget efter en kort instruks omkring kørsel på anlægget. F.eks hvor er der
køreplanskørsel henne, korrekt lokomotiv adresse osv…
d. Vi havde desværre en del fejl med Digikjies centralen og boosterne. Vi er ved at undersøge
hvad der gik galt. Brian og Per er ved at lave en test opstilling. Fremadrettet udpejes der et
fejlsøgnings team til under træffet, så det kun er dem der fejlsøger. Vi oplevede at enten
der var for mange kokke i gang på samme tid, og derved besværliggjorde fejlsøgningen,
ellers var der ingen der gjorde noget. I øvrigt endte det med at en Intillibox blev sat som
Loconet central.
e. Helle vores mad leverandør havde lidt problemer den første aften med hensyn til
beregningen af mad mængder. Vi er meget tilfredse med hendes forplejning. Heldigvis vil
Helle gerne leverer mad igen til næste træf.
f. Den lokale håndbold klubben solgte kager og drikkelse i gymnastiksalen som er for enden
af hallen når vi havde åben for publikum, de havde et overskud på mellem 2000-3000kr, og
de vil også gerne komme igen næste år.
g. Handelsstands foreningen kom med madsbyparkens traktortog, toget var hele tiden fyldt
med personer imens i havde åben for publikum, toget kørte rundt i byen og til Brejning.
Handelsstands foreningen var meget tilfredse. Til næste år planlægger de at komme med
en popup butik i det nye vindfag også.
h. Vi fik Sponser gaver fra JK model og SMT modeltog. Publikum bestemte hvem der vandt.
Det var en succes.
i. Vi vil gerne understrege at når vi holder køreweekend/træf er det for at køre med tog. At vi
så også har åbent for publikum er for at dele vores hobby og få flere nye medlemmer. Vi
har ikke planer om at lave et kæmpe publikum tilløbstykke med mange tusinde besøgende.
Vi gætter på ca. 1500 besøgende over 2 dage, vi har dog ikke talt de besøgende så det er et
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gæt. Vi vil gerne hjælpe det lokale samfund i Børkop og omegnen da hvis vi har opbakning
der nemmere kan få afgang til lokaler, nogen til at lave mad, nogen til at holde madbod,
reklame tryk osv…
Intet klublokale er besluttet endnu. Her er status:
a. Børkop station. DSB vil lade os bo gratis på 2.sal igennem en udlejer der hedder Frank der
har lejet hele bygningen. Vi afventer stadig afklaring fra DSB omkring vedligehold af den
ydere skal, det er vinduer, tag, trapper osv. Sideløbende afventer vi også et møde med
kommunen der skal fortælle os hvordan lokalet skal renoveres mv. krav til brand, flugtveje,
isolering osv. De to ting SKAL være er på plads før vi vil overveje om lokalet kan benyttes.
b. Vejle nord. Vi holder stadig kontakt til udlejer. Dette er ønske nr 2 lige pt. Lokalet er et
kælder lokale på ca. 100 kvm. Ingen husleje og ingen udgifter til varme, mangler maling af
vægge så er det indflyningsklar. Af ulemper kan det nævnes er at det hele skal være hæves
5-10 cm over gulvet, og det er svært at komme der til med offentlig transport.
c. Alternativt undersøger vi et depot lokale til klubbens udstyr i den gamle brugs i Brejning til
opbevaring af klubbens udstyr som pt. står i Peter M garage. I den forbindelse kan vi dele
depot rummet med DJMU for derved at få en billigere leje.
d. Vores bank har oplyst at de kan støtte lokale renoveringsprojekter op til 20.000kr. Vi kan
også søge penge i BID samarbejde.
e. Til sidst vil vi gentage: Når vi har fundet lokalet skal resten af klubben involveres i
beslutningen.
Ansvar for de forskellige mødedatoer i foråret:
Lørdag, 31 marts, spejderhuset, Per + Peter M, byggedag
Søndag, 15 april, Brian , byggedag
Lørdag, 28 april, Per, byggedag
søndag, 13 maj, Per, byggedag
Lørdag, 26 maj, Niels Arne. byggedag
Kørerweekend som sommer afslutningen 8-9-10 juni I uge 23. Peter B, Niels Arne
Lørdag aften griller vi.
Vi planlægger en vogn byggedag til efteråret. Peter M afventer tilbagemelding fra Jan fra Togcafen
med hensyn til dato. Målet er at lave en færdig vogn den aften. Mere information kommer senere.
Vi gentager: HOLDSPORT benyttes kun til tilmelding af aktiviteter. Beskeder benyttes ikke på
holdsport. Brug Facebook gruppen eller e-mailes til beskeder.
Peter M oplyser at Spinderi hallerne har spurgt til om vi kan komme med et anlæg i den 1 første
weekend i eftersårs ferien, og evt. mandag og tirsdag hvis der er opbakning. Vi stiller med en bane
op på 100 cm ben til udstillingen. Museet stiller mad og drikkevarer til rådighed for os og 1 eller 2
personer kan få lov til at sove der for at holde opsyn med anlægget. Togcafén er også inviteret. Det
er i anledning af at Vejle kommune holder 150 år med jernbanen. Aktivitet kommer på holdsport.
Henrik vil høre om vi skal prøve at lave et samarbejde med Jernbane museet i Odense om at vi evt.
kan stille et anlæg op ved dem på sigt. Det vil vi gerne, Henrik vil tage kontakt og høre om
mulighederne.
Næste bestyrelses er møde til sommerafslutning hvis der kommer et behov før indkaldes der til et
møde på Messenger.
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