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1. Torben Lehmann blev valgt til ordstyrer
2. Formanden undskyldte for den sene indkaldelse til generalforsamling. Formanden
ytrede sin tilfredshed med klubbens måde og være på især over få vores gæster.
Vores forskellige udvalg fungerer men formanden mener vi skal passe på de ikke
bliver til ”små” kliker. Vores formand syntes at økonomien er god . Men alt i alt er
formanden glad og stolt over måden klubben fungerer på.
3. Per gennemgik økonomien for klubben. Økonomien var bedre i 2014 end i 2015
men dette skyldtes hovedsageligt at vi har brugt meget på til/ombygning i klubben
som alle har glæde af. Ydemere fremlagde Per et budget for de forskellige udvalg
beløbet vil blive fremlagt de forskellige udvalg. Kassemester fremlagde et eks. Ang.
vores julefrokost hvor der blevet brugt rigtig mange penge på indkøb til festen
hvilket bekymrede kassemester meget men som gode fugle vi nu engang er lagde
fuglene + koner en masse penge i baren så julefrokosten gav ” bonus ” J
Kassemester så meget gerne at der i år bliver lavet terrasse inden der bliver lavet
noget andet der da ligger et godt tilbud på bordet til billige penge. Der blev ytret
ønske om der til frem tide projekter at der blev udarbejdet et budget. Der er et
underskud på godt 9000 kr. hvilket er ok for kassemester. Regnskabet blev
godkendt.
4. Indskud og kontingent forbliver om de er J
5. Der er 2 nye på valg til bestyrelsen
Per modtager genvalg
Johannes modtager ikke genvalg
Bamse, Tonny og Lars ønskede og blive valgt til bestyrelsen.
Per og Tonny blev valgt efter et tæt valg.
Bestyrelsen konstituerer sig med
Birger
CD
Claus
Per
Tonny
6. Valg af revisor blev Torben Lehmann
7. Der blev diskuteret mange gode aktiviteter såsom Fyn, Thy, Harzen, Touring camp
og tur over til Sneglene da de er gode til at besøge os. Men alt i alt blev man enige
om at turudvalget skulle have info hvis nogen havde en god tur. Ellers opfordres til

at man tjekke vores tavle med ture ellers vores Facebook side. Tonny mener at vi
skulle lave en tur til Sneglene med så mange Strudse som muligt da der var enighed
om at det skylder vi dem. Dette blev positivt modtaget.
8. Der blev ytret ønsker om at der blev nedsat et Barudvalg da dette p.t hører under
Festudvalget. Ønsket om et barudvalg var for lette ” presset ” fra festudvalget og
for at få bedre ” styr ” på vores bar beholdning. Der kom forslag om at det opsættes
en liste over hvis medlemmer tage noget fra baren til en ” gave ” til andre klubber.
Der blev ytret ønsker om at man skulle skære lidt på gaver og hvis man gerne vil
giver ”gaver” skulle formanden informeres først. Det blev forslået at man lavede en
plade fra ”glasmutter ” i Blåvand. Der blev vedtaget at der blev nedsat Bar og
Teltudvalg. Der blev vedtaget at hvert udvalg bestemmer egenrådigt over sit ”felt”
dog med plads til input fra andre medlemmerJ.
Nye udvalg er:
Festudvalg:
Frans, Asger, Steve Og Tage.
Husudvalg:
CD, Michael Bjerrum, Johannes Og Dennis.
Teltudvalg:
Morten, Tom Ø, Tom Tonny Og Jannick.
Barudvalg:
XL Lars, Dennis Og Anders
9. Belægning på ”teltplads” bagved klubben var der stor enighed om at vi skulle have
og projektet blev lagt ud til husudvalget. Morten havde et forslag om at vi skulle
købe en varmekanon ved biltema da den Morten fremskaffede er på lånt tid.
Ydermere havde Steffen en vi kunne låne hvilket blev modtaget med stor
jubelJ.Ideen med en æggevesten blev diskuteret om det tog ” glæden ” fra ægget
og få sin egen vest. Dette var der enighed om at denne glæde at få sin vest skulle
vente til ægget blev klækket. Der blev forslået at man brugte en trøje man tog uden
på når vi er på tur og æggevesten blev nedstemt. Forslag fra Per om dåse til flaske
øl blev diskuteret om det var godt eller skidt. Per fremlagde at der muligvis kan
komme en aftale i stand med en købmand som kunne levere og afhente. Der kom
også frem at de klubber vi kommer hos også har flaske øl og ikke ser noget problem
da der blev ytret at det skulle være mere besværligt med flaske i stedet for dåse
m.h.s. til logistikken. Der blev stemt og resultat blev flaske øl og Barudvalg sørger
for at finde en leverandør. M.h.s til spiritus blev dette også lagt over til barudvalget.
Per fremlagde et forslag at prisen til vores fester skulle sættes lidt op. Der blev
diskuteret om vores pris var som hos andre klubber men der var enighed om at

maden der bliver serveret hos struds er af helt anden kvalitet. Steve fremlagde at
han var bekymret for at hvis prisen stiger så kommer der ikke så mange gæster og
at festudvalget mente at de godt kunne holde budgettet. Der blev diskuteret om
festudvalget måske kunne ” skære ” lidt ned på deres indkøb da der var udtryk for
der blev smidt meget ud. Der var dyb enighed om at både vores gæster og os selv
syntes at det der bliver serveret er kanonmad. Festudvalget gjorde opmærksom på
at de udgifter de har er ikke kun maden men både chips musik m.m. Der blev gjort
opmærksom på at de nye udvalg fremadrettet har et budget hvilket gør det
nemmere for kassemester. Alt i alt mente man at prisen er ok men der kom forslag
om at man kunne forudbetale med mobilpay hvilket festudvalget vil kigge på. Det
blev bestemt at de forskellige udvalg skulle sammensættes først og derefter tager vi
det op igen.
10. Jannick kom med et forslag om at kunne købe huer hvilket blev lagt op til
bestyrelsen. Ydemere fremlagde Jannick et forslag om en container hvilket blev
taget til efterretning. Tonny spurgte på teltudvalgtes vegne om man kunne låne
materiel hos Open Air dette var iorden. Morten forslog om vi kunne for lavet flere
klistermærker hvilket CD kigger på. Dennis kom med et forslag om at vi for lavet vi
fik lavet nogle badges i træ med vores logo på. Morten finder en pris på dem.

