
 
Danfoss Hobbyklub Sydals. 

 
Bestyrelsesmøde. 

 
Dato : 06-09-2008 
 
Deltagere:  Christian Duss + Finn Haahr + Hans Peter Petersen + Irene Petersen + Gunnar Morell 
+ John Pedersen 
 
Afbud: Ingen 
 
 
Hvad snakkede vi om: 
 
1: Tyveri i klubben: 
     Vi har mistet en del i vores værktøjsrum, det som er forsvundet er: 
Bosch co tester, værdi 14000Kr 
Luftslag nøgle, værdi 1200Kr 
Luftvinkelnøgle værdi 900Kr 
Devalt vinkelsliber værdi 900Kr 
BD stiksav  værdi 1000Kr 
Special topper  værdi 200Kr 
Bitsæt   værdi 100Kr 
Tændningspistol værdi 500Kr 
Alto vandstøvsuger værdi 600Kr 
   I alt= 19400Kr 
 
Tyveriet er blevet politianmeldt, og politiet at fået en liste over hvem det har været i 
væktøjsrummet i den periode hvor de ting er forsvundet. 
Efter den omgang har vi besluttet at lukke værktøjsrummet, og det vil først bliver lukket op efter vi 
har fået opsat kamera overvågning. 
 
Vi har bedt om et tilbud til overvågning fra et sikringsfirma, og har fået et tilbud som lyder på 
18600Kr plus moms, og har takket ja til tilbudet, det vil blive installeret snarest, indtil da er 
værktøjsrummet lukket for adgang. 
 
2. Vi skal have ændret den måde vi varmer vores lokale op på, vi har undersøgt flere løsninger og 
fundet ud af at det bedste at investere i varmepumpe, vi har haft kontakt med flere firmaer, og fået 
tilbud fra flere, jeg har også kontaktet Danfoss om det kunne være interessant for Danfoss at have 
deres varmepumpe opsat hos os, men har til dato ikke fået nogen svar.   
 
3: Det har været klager fra vores naboer over støj fra klubben, det drejer sig om vores udsugning 
fra autoværkstedet, da folk ikke er særlig gode til at huske at slukke for den når de er færdig, så vi 
har snakket med en elektriker, som vil sætte en timer på, så udsugning stoppe automatisk efter 30 
min.  
 
4: Det har været noget problemer med den nye tykkelse høvl at den sprang sikringer når den skulle 
starter, den bliver sat over på en større sikringsgruppe, efter det er gjort skulle det problem være 
løst. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde møde onsdag 08/11-08 kl. 12:00 
 
PBV. 
Hans Peter Petersen 


