
Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub, 2020 
Søndag den 25. oktober 2020 kl. 13:00 afholdt Dansk Jernbane-Klub sin 60. ordinære generalforsamling i 
egne lokaler i Langeskov gl. Station, Stationsvej 1, 5550 Langeskov 

Der var til generalforsamlingen fremmødt 32 medlemmer. Generalforsamlingen indledtes ved en kort 
velkomst ved formanden Henrik Bang Jensen, hvor efter generalforsamlingen gennemførtes efter den 
udsendte dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent og tre stemmetællere 

Lars Henning Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
lovlig varslet i forhold til det oprindelige tidspunkt for afholdelse, da den første indkaldelse var bragt i M4 
2019. Generalforsamlingen måtte desværre flyttes fra april til oktober som følge af Covid-19. Indkaldelsen 
til den i dag afholdte generalforsamling var bragt i M3 2020, hvorved varslingsfristen igen var overholdt. 
Generalforsamlingen betragtedes derfor som beslutningsdygtig, da alle de fremmødte accepterede, at 
generalforsamlingen var flyttet fra det oprindelige tidspunkt og sted.  

Valg af stemmetællere fravalgtes, da der ikke var fremsat forslag, som ville kræve skriftlig afstemning. 

 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år og oplysning om planerne for det 
kommende år 

Forord fra formanden: Grundet Covid-19 situationen holdes den mundtlige beretning så kort som muligt, 
hvorfor der i beretningen ikke indgår detaljer fra baneforeningerne. 

Formand Henrik Bang Jensen indledte sin beretning med at udtale mindeord over en række medlemmer, 
som er gået bort i det forgangne år:  
Uffe Anderson, tidligere formand i DJK Midtjylland, aktiv hos MHVJ og tidligere medlem af DJKs bestyrelse, 
Erik B. Jonsen, den sidste tilbageværende af foreningens stiftere og mangeårig spalteredaktør for 
Jernbanen,  
Lars Viinholt-Nielsen, landinspektør og jernbaneforfatter, 
Alf Blume, aktiv hos Vestsjællands Veterantog og tidligere suppleant til DJKs bestyrelse. 
Ole Iskov, 
Torben Liebst, 
Sonja Birch, aktiv i Herlev, ansvarlig for medlemsregistret. 
 
Forsamlingen mindedes de afdøde. 

Covid-19: 
Covid-19 har desværre påvirket hovedforeningens aktiviteter i stor grad og bl.a. medført, at den ordinære 
generalforsamling har måttet udskydes. Der har i en periode været lukket ned for de ugentlige klubaftener i 
Herlev, ligesom den årlige DJK-rejse har måttet aflyses. 
Baneforeningerne har for de flestes vedkommende klaret sig nogenlunde ved hjælp af diverse offentlige 
tilskudsordninger samt ordningen med ½ pris, hvor staten betalte halvdelen af billetprisen. MHVJ kunne i 
maj måned fejre sit 50 års jubilæum, men fejringen er udskudt til 2021 grundet Covid-19. 



Medlemmer: 
Medlemstallet er desværre faldet en smule således, at vi nu er nede på ca. 2.400 medlemmer. Der arbejdes 
derfor på at rekruttere nogle flere medlemmer. 
Det er gennem et opslag i Jernbanen M3 lykkedes at aktivere nogle flere medlemmer til varetagelse af 
foreningens aktiviteter i klubhuset i Herlev. 
 
Medlemsbidrag/arv: 
Der er i årets løb modtaget en lang række medlemsbidrag til foreningen. 
Bidragene er vigtige i forhold til Ligningslovens §8a (boafgift og skattefradrag), da vi hvert kalenderår skal 
modtage mindst 100 bidrag a’ minimum kr. 200 for at opretholde vores nuværende godkendelse hos SKAT, 
således at DJK ikke skal betale boafgift, hvis der tilkommer foreningen arv. 
Ud over bidrag er det også muligt at støtte foreningen via en testementeret donation. DJK kan i forbindelse 
med oprettelse af et sådant testamente være behjælpelig med at henvise til rådgivning omkring dette. 
 
Jernbanen: 
Jernbanens redaktion med Tommy O. Jensen i spidsen gør en stor indsats i forbindelse med udgivelse af 
klubbens medlemsblad. Sidetallet er på det seneste blevet øget for at få spalteplads nok til det aktuelle 
stof. 
 
Sociale medier: 
Foreningens hjemmeside trænger til en modernisering. Den nuværende webmaster Martin Jakobsen 
opdaterer hurtigt siden, når der er nogle nyheder. 
Foreningen er også aktiv på Facebook, hvor DJK har ca. 2.000 følgere. 
 
Jernbanebøger: 
Jernbanebøger har i årets løb udgivet På sporet af 2019. Nu arbejdes der på de sidste detaljer i forbindelse 
med udgivelse af På sporet af 2020. Jernbanebøger kunne godt bruge nogle flere aktive medlemmer, 
således, at der kan udgives nogle flere titler. 
 
Salgs- og arkivafdelingen: 
Der arbejdes pt. med tanker om at opdele Sags- og arkivafdelingen således, at arkivet og Jernbanebøger 
bliver selvstændige enheder under hovedforeningen. Formålet med en eventuel opsplitning er udvikling og 
”professionalisering” af arkivafdelingen, da tiden sandsynligvis er moden til dette nu. Der vil formodentlig 
blive behov for en vedtægtsændring i forbindelse hermed. 
 
Magasinhal i Marslev: 
Sidste år kunne der holdes rejsegilde for magasinhal nr. 2 i Marslev. Der arbejdes pt. på installation af 
tekniske installationer i den rå hal.  
 
Fremtid: 
Der vil (også) i fremtiden blive arbejdet med bevarelse og formidling af vores fælles kulturarv, opførelse af 
magasinhal i Marslev og udvikling af arkivet. 
 

Grundet Covid-19 er fejringen af foreningens 60 års jubilæum udskudt til 2022, da det er meget svært at 
planlægge nogle arrangementer når pandemien gør alting meget uforudsigeligt. 



 

Tak til alle dem, der har bidraget til foreningens virke. 

Beretningen blev herefter godkendt uden andre bemærkninger end et enkelt præciserende supplement fra 
formanden. 

 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Svend Korsgaard fremlagde det reviderede regnskabet, som er offentliggjort i Foreningsnyt-
M1/2020.  

En ikke uvæsentlig post på udgiftssiden er udgivelse af medlemsblad, hvortil ca. halvdelen af kontingentet 
går. 

Keld Haandbæk: Overskuddet i DJK Rejser er ikke reelt. Der er nogle udgifter, som endnu ikke er afholdt i 
dette regnskab. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2021 

Følgende kontingentsatser blev vedtaget for 2021: 
Ordinære medlemmer:  Kr.      545,- 
Juniormedlemmer:  Kr.      345,- 
Husstandsmedlemmer:  Kr.      345,- 
Baneforeninger:  Kr.                  2.000,- 
Smalsporsbaner:  Kr.                  1.000,- 
Firmamedlemmer:  Kr.             10.000,- 
Udlandsportotillæg:  Kr.      100,- 
 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der var ikke kommet forslag. 

 

6. Valg af medlemmer og til hovedbestyrelsen samt af revisor og revisorsuppleanter. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen og de øvrige poster blev foretaget uden afstemning, da der ikke var 
opstillet modkandidater. 

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen: 
Henrik Bang Jensen (genvalg)  
Svend Korsgaard (genvalg)   
Gunnar W. Christensen (genvalg)   
Tommy O. Jensen (nyvalg) 



  

Som revisorer blev følgende genvalgt: 
Allan Zenth 
Kenneth Andersen 
 

Som revisorsuppleanter blev følgende genvalgt: 
Finn Beyer Paulsen 
Poul Thor Hansen. 
 

Ud over de nævnte bestyrelsesmedlemmer består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer: 

Søren Bay  Valgt på generalforsamlingen i 2019  
Jesper Hansen  Valgt på generalforsamlingen i 2019  
Benjamin Olsen Valgt på generalforsamlingen i 2019 
Keld Haandbæk Valgt på generalforsamlingen i 2019 
Morten Storm  Valgt på generalforsamlingen i 2019 
René Niler  Valgt af MY Veterantog 
Hans Henrik Larsen Valgt af MHVJ 
Mikkel Møller Nielsen Valgt af VSVT 
Mike Lynge Stefansen  Valgt af LFB 
Theo Berkhoudt Valgt af Djurslands Jernbanemuseum 
Alex Udstad  Valgt af Blovstrødbanen 
Carsten Buhl  Valgt af MBJ 
Finn Østergaard Valgt af VTV 
Niklas Havresøe Valgt af Salgs- og Arkivafdelingen. 
 

7. Eventuelt. 

Henrik Bang Jensen takkede Frank Nielsen for mange års virke i hovedbestyrelsen. 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten herefter for god ro og orden, afsluttede 
generalforsamlingen og overlod til formanden at instruere de fremmødte om den efterfølgende 
besigtigelse af og orientering (v/museumschef Steen Ousager og DJK-næstformand Søren Bay) om 
Jernbanemuseets hhv. DJKs aktiviteter i Marslev. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 
Referent, Benjamin Olsen   Dirigent, Lars Henning Jensen 


