“Fornuftig kørsel,

MC Struds Varde

godt kammeratskab,
underlig opførsel ...”

Infomøde i MC Struds den 22. November.
Velkomst ved formanden.
Ang. No Name, vi skal være mere professionelle omkring den måde vi tager imod gæster der har en
forkert vest, der skete desværre det at et par medlemmer tog en dialog om det var i fuldskab eller
hvad, og endda med koner der blander sig, vi skal modtage dem rolig og konsekvent, med et smil, og
fortælle dem at vi ikke ønsker deres veste i klubben, hvis de tager deres veste af må de gerne få en
øl, men at vi ikke har brug for at blive sat i forbindelse med SKAT eller visitationzoner.
Med andre ord, dem der tager kontakten skal være ædru eller tæt på, når man tager den snak. Vi har
været meget tæt på at vi fik problemer ud af det.
Johannes tog ned og fik en snak med NN, fredagen efter vores fest, og fik en snak med 2
medlemmer, NN fortalte at de havde haft til hensigt at komme alle mand til vores næste fest,
Johannes fortalte dem at de var ikke velkommen som klub, men som enkelpersoner OK, hvilket de
acceptere, og dermed er den sag lukket.
Vi snakker vi om, hvordan vi undgår at der kommer for mange til vores fester, og at det er de rigtige
mennesker der kommer, vi vælger at holde tilbage med vores egen Facebook side så alverden ikke
bliver inviteret.
Økonomi ved Per:
Trøjerne der skyldes for skal betales snarrest, det ser ud som om at regningen og den aftalte pris ikke
passer sammen, Per gennemgår den regning på de 13 kilo og gennemgår efter vores liste.
Vi havde en superfest, hvor vi nærmest løb tør for øl, en forrygende aften, med musik og dejlige
mennesker, vi var ca. 130 gæster i klubben.
Afstemning: vi har et problem med afstemningen, der står i vedtægterne at ALLE skal stemme, og det
gør alle ikke, og hvordan får vi folk til det....vi kan ikke være bekendt, over for ægene at deres
afstemning ikke bliver taget alvorlig.
Pga vore vedtægter, bliver vi nød til at genstarte afstemningen.
Bestyrelsen beder medlemmerne om inden generalforsamlingen, at kikke vedtægterne igennem, så vi
kan få rettet vedtægterne til, så de passer til en klub med 18-20 medlemmer, og ikke til en klub, vi er
jo vokset.
Efterevaluering på vores fest, Tonny syntes vi skal gøre noget mere ud af at vi har nogle specielle
playlister, der egner sig til party og dans, vel må det være rockmusik, men hvis vi forventer at folk skal
danse og købe øl så er det altså ikke dødsmetal. Vi skal ha noget musikpli, så numrene ikke bliver
flået af og på til irritation for vore gæster.
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