Kontingent
Du skal selv indbetale kontingent til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 4448
konto.nr. 10145961 eller via Mobile Pay nr. 39727. Beløbet er 250 kr. pr. person og
400 kr. for 2 personer med samme adresse. Kontingentet er gældende fra 1. januar
til 31. december i det år kontingentet indbetales. Ved indmeldelse 1. september
eller senere betales ½ kontingent, som er gældende året ud.
Husk at notere navn på indbetalingen.
For at få stemmeret på generalforsamlingen skal kontingentet være betalt inden
generalforsamlingen.

Kontakt os
Vi ønsker dig velkommen i Miniatureforeningen ”mini” og håber, at du får glæde
af dit medlemskab.
Har du spørgsmål, forslag eller andet, er du altid meget velkommen til at kontakte
os. Du kan enten sende en mail til mini@miniforeningen.dk eller kontakte foreningens sekretær Tove Palm, Lindbjergvej, 13, 2750 Ballerup. Telefon 29 65 03 68.

Velkommen i
Miniatureforeningen ”mini”
Miniatureforeningen “mini” er en forening for alle, der interesserer sig for
miniature i den internationale skala 1:12 og andre måleforhold, delelige med 12,
for dukke- og miniaturehuse. Vi har ca. 200 medlemmer fra alle dele af landet.
Foreningens vedtægter finder du på vores hjemmeside www.miniforeningen.dk
Foreningens formål er at fremme interessen for miniature, og det gør vi bl.a.
ved at holde medlemsmøder og arrangementer af interesse for medlemmerne
f.eks. kurser, udflugter og rejser til miniaturemesser i udlandet.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og Frivilligcenter Furesø.

Desuden udsender foreningen medlemsbladet Miniature Nyt seks gange om
året.
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www.miniforeningen.dk

www.facebook.com/miniatureforeningen

Medlemsmøder
Ca. en gang om måneden holder Miniatureforeningen ”mini” medlemsmøder. Tid, sted og emne

for møderne annonceres i Miniature Nyt, på Facebook og på vores hjemmeside. Hvis ikke andet
er oplyst, holdes medlemsmøderne i Farum Kulturhus i Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520
Farum.
Ofte vil der på mødet være et emne af interesse for miniaturister. Rent praktisk er de første 3 til 4
borde i salen reserveret til de medlemmer, der gerne vil deltage i aftenens demonstration.
De medlemmer, der gerne vil læse i bladene fra ”mini” biblioteket eller tale med hinanden, sidder ved de resterende borde.
I lokalet er der en kasse med navneskilte. Vi beder om, at du har dit navneskilt på under mødet,
og lægger det tilbage i kassen efter mødet.
Har du nogle miniaturer, du vil sælge, er bordene ude i siderne til rådighed.
Miniatureforeningen har mulighed for at låne et køkken ved siden af Teatersalen, hvor vi kan
lave kaffe og te til møderne. Der er derfor gratis kaffe/te og småkager til medlemsmøderne.
Møderne starter normalt kl. 19.00. Vi pakker sammen fra kl. ca. 21.30 og skal være ude af døren
kl. 22.00. Vi takker og er altid glade for praktisk hjælp før og efter mødet.

Kurser og Lang Lørdag
Ud over medlemsmøder arrangerer foreningen jævnligt kurser og Lang Lørdag. Yderligere oplysninger om hvad det er, samt hvor og hvornår det foregår, kan ses i Miniature Nyt og på vores
hjemmeside. Bor du langt fra Farum, og vil du gerne møde andre, der deler vores hobby, opfordrer vi til, at du kontakter andre miniaturister i dit lokalområde.

Lyst til at undervise
Vi efterlyser undervisere både til medlemsmøder og kurser. Har du en god ide og eventuelt lyst
til at undervise, vil vi bede dig om at kontakte et bestyrelsesmedlem. Du kan møde os på
medlemsmøderne, og du kan finde vores kontaktoplysninger i Miniature Nyt.

Værktøjskasse
Det er en god idé altid at have en værktøjskasse med følgende ting med til medlemsmøder, kurser og Lang Lørdag: En arbejdslampe, en lille fin saks, en hobbykniv, en syl, en lineal, en
skæreplade, en pincet, en tang, tape, malertape, blyant, trælim og evt. bogbinderlim, et par fine
pensler og evt. en lup.
Hvis andet udstyr er nødvendigt til et møde eller kursus, vil det blive oplyst i annonceringen af
det aktuelle arrangement i Miniature Nyt og på hjemmesiden.

Miniature Nyt
Foreningens medlemsblad Miniature Nyt udsendes elektronisk til alle medlemmerne seks gange
om året. Når Miniature Nyt udkommer, vil du modtage en mail med link til medlemsbladet, som
ligger på foreningens hjemmeside. Her kan du også se alle de tidligere numre af Miniature Nyt.
Har du opgivet en mail adresse til os, men får du ikke besked om, at Miniature Nyt er udkommet,
skal vi bede dig om at sende en mail til miniaturenyt@miniforeningen.dk, så vi kan undersøge,
hvad der er galt. Hvis du ikke har en mailadresse, eller hvis du har problemer med at læse
medlemsbladet elektronisk, kan du få Miniature Nyt tilsendt med almindelig post.
Ønsker du det, bedes du kontakte foreningens sekretær Tove Palm på ovennævnte mailadresse
eller på tlf. 29 65 03 68.
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”Mini” biblioteket
Minibiblioteket består af blade, du kan låne. Du kan læse i dem på medlemsmøderne eller
låne dem med hjem. HUSK at notere i udlånsbogen hvilke blade, du låner, og hvor du også
skal strege over, når du afleverer dem. Du må selvfølgelig ikke klippe i nogen af bladene.
Vi abonnerer pt. på følgende blade:
- 1 zu 12 Das Magazin– tysk blad med mange ”gør det selv” opskrifter.
- Miniaturas - spansk blad med usandsynlig flotte billeder.
- DollsHouse and Miniature Scene – engelsk blad med mange ”gør det selv” opskrifter.
- American Miniaturist – som er et amerikansk dukkehusblad.

Værktøj til låns
Miniatureforeningen ejer en del værktøj til forarbejdning af miniature. Tove Palm har været
så venlig at opbevare det i sin hobbykælder i Ballerup.
Foreningens medlemmer har mulighed for at låne værktøj hjem til eget brug.
Lånet kan løbe i op til 1 måned.
Du kan kontakte Tove på tlf. 29 65 03 68 eller mini@miniforeningen.dk og aftale hjemlån og
evt. brugen af værktøjet.
Beskrivelse af værktøjet:
Båndsav, Black & Decker DN339 + Lille rundsav med fast klinge, KS220 Proxxon 28006 +
Dekupørsav, Dremel Moto Shop 576-5 + Borestander, Proxxon 28121 + Slibe/polereværktøj
med strømforsyning, Proxxon 28 500/N og NG5 28704 + Håndholdt boremaskine Proxxon
FG12/E + Pennesliber PS12 Proxxon 28594.

Brug gerne vores hjemmeside
Foreningens hjemmeside finder du på www.miniforeningen.dk.
På den åbne del af hjemmesiden er der en masse billeder, links og oplysninger om foreningens aktiviteter.
Vi vil også gerne se billeder af dine miniaturer! Tag elektroniske billeder af dine yndlingsminiaturer, dit dukkehus, dine minihåndarbejder eller hvad du har lyst til at vise os andre.
Send dem til hjemmesidens mailadresse hjemmeside@miniforeningen.dk, eller giv dem til
webmaster Lisa Tørngren på et USB-stik eller på anden vis efter nærmere aftale.
På den lukkede del af hjemmesiden finder du bl.a. alle foreningens tidligere udsendte medlemsblade, en lang række ”gør det selv” opskrifter samt referater af generalforsamlinger mv.
For at komme ind på de lukkede medlemssider skal du bruge en kode, som skifter hvert år.
Årets kode bliver offentliggjort efter generalforsamlingen. Har du glemt koden, så kontakt et
bestyrelsesmedlem eller send en mail til hjemmeside@miniforeningen.dk.

Mød os på Facebook
På vores Facebook side, kan du følge med i, hvad der sker i foreningen. Du er velkommen til
at skrive kommentarer på siden, og på den måde komme med ideer og give udtryk for, hvad
du synes om foreningens arbejde. Du kan finde os ved at følge dette link:
www.facebook.com/miniatureforeningen/
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