Bestyrelsesreferat D. 21.05.2017
Til stede: Hans - Steen - Susanne - Marianne L - Mar3n - Inger - Benny
Ikke fremmødt: Marianne B - Dan - Jesper
Godkendelse af dagsorden er ok.
Formanden:
De røde møbler vi har haE i klubhuset sæGes 3l salg eEer træﬀet da der skal bruges nogen af dem
i loungebaren 3l træﬀet. Vi spørger Jesper Johansen om han vil sælge dem.
HSPMF:
Steen og Susanne køre ud og s3ller indgangsvognen op onsdag. Bemanding på indgangsvognen vil
torsdag være MeGe Garly og Jørgen + S3g. Fredag bliver det Jesper Johansen + Marianne L og Jørn.
Lørdag bliver det Steen og Susanne + Inger og Kaj. Vognen pakkes sammen lørdag aEen og Steen
og Susanne henter den søndag morgen og køre den 3l klubhuset igen. Mar3n tager klubaEen D.
26.05.17 da Dan er ude at rejse.
Fra sidste bs-møde:
Der skal laves inddækning ved vinduerne i klubhuset. Inger har fået 3lbud fra Kaj. Det kommer 3l at
koste ca. 1500 kr. + arbejdsløn. Kaj bliver spurgt om han vil lave det. Mar3n har fået nogle
kontakter 3l andre klubber i distriktet. Mar3n har nogle forslag 3l klubaEener om vi kan prøve at
sælge pølser/m brød-popcorn-is-chips og parisertoast. Det blev godkendt. Marianne vil købe ind 3l
det.
Kalender:
Der er fællestur D. 04.06.17. Da der ikke er arrangeret en tur vil der blive sendt en sms ud om der
er nogen der kunne tænke sig at lave en tur ellers bliver den aﬂyst. Jesper skulle fortælle om
årshjul/kalender men var ikke 3l stede så det tager vi på et andet 3dspunkt.
Kasserer:
Marianne vil gerne have adresseliste og mailadresse på alle i bestyrelsen, Steen vil fremsende den
3l alle bestyrelsesmedlemmer. Marianne L og Steen har begge fået et hævekort og S3gs kort bliver
lukket. S3g skal lave kørselsregnskab og får 1.50 kr. pr. kilometer. Marianne har lavet et skema 3l
kørselsregnskab for 2017. Der afregnes ca. hver halve år eller eEer behov. Marianne har også lavet
sedler 3l aZrydsning af øl/vand når der er bs møde.
SAg:
Hvad vil i med journalisten? Han skal dække distriktet med det pr der er her(motorlæreklubaEener-træf-mosten osv.). Han spørger om nyt kamera, men det bliver afslået da vi har et der
ikke fejler noget. Han vil gerne købe den ipad der i sin 3d blev købt 3l journalisten. Han foreslår en
pris på 1500 kr. Det blev accepteret.
Træf 2017:
Hvor er vi med de forskellige 3ng? . Spiritusbevillingen er kommet men mangler stadig 3lladelse fra
kommunen og brandvæsnet. Der vil blive hentet brandspande og brandslukkere ved hdcf. Det
sørger Steen for. Der blev foreslået vi skulle lave happy hour lørdag fra 12.00 -? det blev godkendt.
Det bliver 8 stk. shots 8 for 100 kr. Hvis der kommer nogle gæster(naboerne omkring træﬀet) skal
der være en seddel i indgangsvognen på at de må komme ind på pladsen. Baren skal have at vide
at de må få en øl/vand. Da kokken ikke har personale med i år 3l at sælge pølser/bøfsandwich skal
vi selv bemande den post. Hans og Inger har meldt sig men vi skal have ﬂere der kan træde 3l.
Næste bestyrelsesmøde D.23.06.2017 kl 17.00
Sekretær Susanne Larsen

