“Fornuftig kørsel,

MC Struds Varde

godt kammeratskab,
underlig opførsel ...”

Referat af medlemsmødet den 21-03-2013.
Punkt 1.
Mulige kommende Æg.
Følgende navne var fremme.
Claus, som gennem tiden har været meget i klubben samt til festerne. Han er blevet optaget som ÆG
i MC Struds.
Jannick som er kommet i klubben i en måneds tid har også vist stor interesse i klubben. Han har fået
at vide, at han er vel set i klubben, men vi vil gerne se ham an i en måneds tid endnu.
Punkt 2.
Økonomi.
Per fortalte kort om klubbens økonomi. Klubben har for tiden flere udgifter end indtægter, når man ser
isoleret på indtægter fra kontingent. Derfor er det vigtigt at vi har de fester vi har, og vi er
opmærksomme på vores energiforbrug.
Punkt 3.
Eventuelt.
Der er nogle ting i klubben som skal ændres.
Evtuelle skyldner som er skrevet på et lap papir, skal afregnes hurtigst muligt. Såfremt det i
nødstilfælde er nødvendigt at købe på klods, skal afregningen ske snarest efter.
Opfyldningen af køleskab er en del af bar vagten. Det man drikker uden for torsdagen, fylder man
tilsvarende i køleskabet igen. Med andre ord ”en øl ud, en øl ind” princippet.
Filebænken skal holdes ren, og opryddet.
Klubbens øl, vand og spiritus kan ikke lånes eller købes til den indkøbte pris, hvis man nu lige skal
have noget at hygge med derhjemme. Såfremt man har et behov vil prisen være den samme som
salgsprisen.
I bedes alle sammen gå ind for at se den nye hjemmeside, og eventuelt melde tilbage til Per. Det er
det mindste vi kan, for det store arbejde Per lægger i vores hjemmeside.
Senere på aften bød vi en gammel kending velkommen tilbage i folden, X-Lars ønskede atter at blive
en del af klubben. Velkommen tilbage.
God weekend til jer alle.
Med venlig hilsen.
Johannes.

