Bestyrelsesmøde MC-struds. Den 11. marts
Til stede: Rud, Per, Birger, Johannes, Torben
Pt.1
Vi mangler en kopi af huslejekontrakten fra Astrup, så vi lige har styr på de forhold
der er. Asger lover at skaffe kontrakten til næste torsdag.
Bestyrelsen snakker om at vi evt. skal have kikket på en form for besparelser både på
strøm og varme, noget vi skal være meget opmærksom på, da økonomien render lidt
fra os, vi har fået et par heftige ekstraregninger, heldigvis er det grundet den øgede
aktivitet vi har i klubhuset, faktisk har vi samme kontingentsats i klubben i dag, hvor
der nærmest er folk I klubben alle dage, med det forbrug af strøm og varme det jo
gi’r. som vi havde i det gamle hus i Sig hvor vi kun var i klubben om torsdag aften.
Vi kalder det økonomistyring!
Pt.2
Nye medlemmer:
Der sættes en afstemning I gang ang. Ole lyd. (Per sætter iværk)
Der tages hånd om at stillingtagen til Jacob’s ægstatus.
Fremadrettet følger vi den, på generalforsamlingen, aftalte procedure, med at det er
medlemmerne der med 2/3 flertal skal sige JA til en ægløsning.
Vi holder et medlemsmøde ang. 2 yderligere medlemsforespørgsel.
Medlemsmøde den 21. Marts med oprydning bagefter.
Dagsorden til medlemsmøde:
Nye medlemmer
Opfølgning på økonomi
Oprydning i klubben til Skærtorsdagsfesten.
Pt.3
Skærtorsdag:
Rummet skal være ryddet for mc'er inden den 21. Hvor der er møde....vi arbejder på
at skaffe plads til mc’erne et andet sted, hvis man ikke selv har plads eller de ikke
kan/må køre, det ser ikke ud til at vejret vil arte sig til en solrig Skærtorsdagstur.
Festudvalget har meldt klar med mad, drikke og musik.
Bestyrelsen beder festudvalget om sortimentskontrol, så vi ikke brænder for mange
penge af på 10 forskellige mærker af alle former for alkohol, vores økonomi er ikke
til storkøb lige p.t. Der skal selvfølgelig være det vi skal bruge.
Vi kalder det økonomistyring!...igen
Pt.4
Vi får gæster I klubben den 18. April......det er Westcoast Riders fra Bramming, det
kunne være fedt hvis vi var nogle stykker I klubben den aften, til at tage pænt imod
dem, og få en hyggesludder med dem.
Pt.5
Trøjesagen, der er nedsat et udvalg bestående af Birger, Per, Tage, som aftaler et
møde med trykkeren, og som med åben pande og en god sag, samt smil på læben, vil
argumentere vores sag. Udvalget holder et internt møde på torsdag i klubben.
Ref/TL

