
Bestyrelsesmøde søndag d. 24/1-16 hos Anders Bergman

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Martin Kissov, Michael V. Tønder, Rune Rask, 
Kenneth Horsbøll, Vagn B. Jensen, Lene Paamand, Anders Bergman.
Referent: Lene Paamand

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Godkendt

2. Klubbens økonomi: Ser fornuftig ud.

3. Kommunikation mellem bestyrelsen og ud til medlemmerne: Formanden laver i 
fremtiden jule & nytårshilsen.
Og næste udmelding i feb. 2016 vedr. kontingent og nyt vedr. 2016 lægges op af 
formanden. 
Bestyrelsens mailadresser. Fælles ”hemmelig” forumlinie? Der er ikke noget specielt 
forum til bestyrelsen på hjemmesiden, så Michael bøjer sig og opretter messenger.

4. Klubbens fremtid: Vi vil prøve at invitere andre klubber med ud at køre ved nogle af 
vores arrangementer + når vi i juni kører i Finderup deler vi det allerede med en anden 
klub pga. forsvaret har dobbelt booked området.
Der vil i fremtiden være en pris for medlemmer + en anden for ikke medlemmer, for at vi 
er dækket af forsikringen.
Fremover ved arrangementer vil der ved briefing være mulighed for at melde sig til en 
fast post til slutrengøring ved det enkelte arrangement, og ellers uddeler bestyrelsen 
opgaverne. Det vil blive noteret, så det ikke altid bliver de samme personer.

5. Idéer til promovering – nye medlemmer – Oksbøl: Vi giver et forsøg til at promovere 
hjemmesiden via facebook sidst i april, for at kunne komme ud til flest mulige, og 
dermed måske kunne få flere medlemmer.

6. Hjemmeside – virker den? JA
Har vi alle sammen lavet et indlæg til bestyrelsesgalleriet? NEJ, så dem der ikke har lavet 
det, skal se at få det lavet og sendt til Kenneth.
 
7. Arrangementer 2016: Seest (april, hvis det kan lykkes) Oksbøl – maj, der bliver levende 
postløb + 40 års jubilæum fejres med pattegris lørdag aften og Finderup - juni 

8. Generalforsamling 2016: Bliver holdt lørdag morgen i Oksbøl kl. 8.30
På valg er:
Rune – Kasser   Ved ikke helt med genvalg
Vagn – menig bestyrelsesmedlem Modtager ikke genvalg
Lene – menig bestyrelsesmedlem Modtager ikke genvalg
Susanne – revisor  Modtager ikke genvalg

9. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde: Søndag d. 17/4 kl. 13.00 hos Michael.

10. Eventuelt: Klubben køber 5 VHF-radioer som kodes til vores kanal, og de vil i 
fremtiden også kunne købes på shoppen.
Klubben har oprettet et mobil abonnement til MobilPay + kontakt nr. ved arrangementer.
91895474. 3t DK/EU tale + fri sms & mms + 200mb data pris 74,- Dkk pr. mdr.


