
Danfoss Hobbyklub Sydals. 
 

Bestyrelsesmøde. 
 
Dato : 08-01-2005 
 
Deltagere: Kristian Dinsen + Gunnar Morell + Christian Duss + Erik Nielsen + 

       Max Petersen 
 
 
1: Opgaver der arbejdes med: 
 
Der har været brand i vores spånsilo, branden opstod sandsynligvis i forbindelse med at saven har 
været for varm, eller at der er på anden vis er kommet en gnist i udsugningsanlægget. 
Det er meget svært at finde den rigtige brandårsag, da gløden kan have ligget i siloen i længere tid. 
 
I forbindelsen med brandslukningen og den efterfølgende oprydning skal der lyde en stor tak til 
brandværnet og de bestyrelsesmedlemmer der fik en masse ekstra arbejde. 
Vore forsikringsselskab Alm. Brand skal roses for den professionelle måde de dækkede skaden på.    
 
Det firma vi har sat i gang med at udskiftet taget på vores snedkerværksted er ikke gået i gang 
endnu, men vi regner med de går i gang i løbet af Januar.  
 
Ind til nu er en stor del af vores varmeudgifter blevet dækket af træ vi gennem forskellige kanaler 
har fået fra Danfoss, det bliver imidlertid sværere at få dette træ og vi må indstille os på at klubben 
skal opvarmes med olie næste år. 
Vi bliver nød til at budgettere med ca. 20 til 25.000 kr., ekstra, hvilket svarer til ca. 35 kr. pr. 
medlem, det lyder måske ikke voldsomt, men det vil sandsynligvis medføre en forhøjelse af 
kontingentet. 
Så hvis der er nogen der har mulighed for at bidrage med noget træ kan det afleveres i klubben, men 
husk lige at kontakte opsynsmanden først, hvis det drejer sig om større mængder. 
 
Det er snart tid for generalforsamling og den afholdes søndag den 20. feb. kl. 10.00 i klubbens 
lokaler, forslag til dagsordnen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før. 
 
Christian Duss har regnskabet revideret og klar til gennemgang og underskrift onsdag den 2. feb. 
2005.  kl. 18.30 
 
Næste møde fastlægges af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 
 
På valg er formand Max Petersen, kasserer Christian Duss, suppleant John Pedersen, revisor Klaus 
Bille-Knudsen og  revisorsuppleanten vi ikke fik valgt, da der ikke var nogen kandidater. 
. 
Hvis der er nogen der har lyst til at yde en indsats er vi alle villige til at vige pladsen for friske 
kræfter. ( Ellers må vi jo se, hvordan vi kan fordele arbejdet )  
 
MVH. Max Petersen 



 


