
Danfoss Hobbyklub Sydals. 
 

Bestyrelsesmøde. 
Dato : 02-05-2007 
 
Deltagere: Kristian Dinsen + Christian Duss + Finn Haahr + Hans Peter Petersen + Gunnar Morell 
Fraværende: 
John Pedersen 
 
Opgaver der arbejdes med: 
 
1: Det er blevet lavet nogle små ændringer på hobbyklubbens hjemmeside, som jeg forelagte på 
mødet, det blev godkendt. 
 
2: Opsynsmand Gunnar Morell kom med et forslag om man ikke kunne holder åbent på de skæve 
helligdage, vi blev enig om at det kunne vi, åbnings tiden bliver så fra kl 0800 til kl. 1800   
 
3: Opsyn ville gerne ha monteret vandudskiller på trykluftanlæget, det vil Formanden undersøge 
om vi kan få på Danfoss  
 
4: Til Styrtøjsopmåling mangler der info, hvad grader der skal indstilles til, på de forskelliger bil 
modeller, det vil formanden undersøger om det kan skaffes dokumenter til. 
 
5: P. Pladsen trænger til at bliver ordnet, Gunnar Morell undersøger hvad det vil koster, bliver det 
under 3000Kr skal det bare gøres.  
 
6: Udsugning i autoværksted trænger til at bliver lavet, vi vil sætter et papir op, med hvad vi 
ønsker, og så nogle firmaer til at kommer med et overslag over hvad det vil koster, så ser vi på 
hvad de kan tilbyde, og beslutter så hvem der skal lave det. 
 
7: Til næste år stopper Kritian Dinsen som kassere, hvad skal vi så? Det er Pt. Ingen til at afløse 
ham, så vi snakkede om at få en udefra, som så skal lønnes, det vil bliver taget op til næste 
generalforsamling. 
 
8: På sidste generalforsamling kom det et forslag om at købe et sporingsapperet, den er nu 
hjemkøbt. 
 
9: Det nye regnskabsprogram er nu indkørt.  
 
10: Vi har haft et opslag oppe i klubben, for at høre interessen om en bremsestand eller 4 søjlet lift, 
det viste sig at det var overvælgende interesser for bremsestanden, så der vil bliver indhentet tilbud 
fra firmaet 
 
11. Første suppleant Jan Mattesen er stoppet på Danfoss, 2 Suppleant Ruddi Hansen, bliver hermed 
1 Suppleant. 
 
12. I snedkeværksted trænger tykkelsehøvlen til eftersyn, lejer er efterhånden så dårliger at de 
larmer, Gunnar Morell tager kontakt til firmaet som kan lave det. 
 
13. Nu vi havde fået nye vindue sat i, vi blev vi enig om, at det kunne være en god ide at isolere 
bygningen bedre, som f-eks hulmursisolering, og isolering på loftet, Gunnar Morell undersøger, 
hvad det koster. 
 
Næste bestyrelsesmøde møde onsdag 08/08/2007 kl. 19:00 
 
PBV. 
Hans Peter Petersen 


