Danfoss Hobbyklub Sydals.
Bestyrelsesmøde.
Dato : 20-04-2005
Deltagere: Kristian Dinsen + Gunnar Morell + Christian Duss + Erik Nielsen +
Max Petersen
1: Opgaver der arbejdes med:
1:Opgaven med at sende medlemskort og nøglebrikker ud til medlemmerne bliver ved Duss, der
skal fortsat sendes både medlemskort og nøglebrik til nye medlemmer.
2:Det er aftalt med banken at vi har fået adgang til homebanking, for at lette det administrative
arbejde, og det er installeret på Kristian Dinsens PC.
For at lette arbejdet yderligere fik vi en snak omkring hvorledes vi kan undgå at sende girokort ud
til veteranerne, da en stor del alligevel køre ud og afleverer pengene kontant for at spare gebyr.
Det forslag der kunne give den største forbedring er nok at kræve indbetalingerne går via PBS, så
behøver vi kun have en konto, og så undgår vi en masse bøvl med kontanter, bilag og bogføring.
Punktet overvejes, og alle berørte medlemmer er velkomne til en kommentar.
Der træffes endelig afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
3: Opsynsmandens mobil er meget dårlig eller fungerer ikke, og det vil være en god hjælp hvis man
kan sende en e-mail direkte til klubben i stedet for de skal sendes til bestyrelsens private mail.
Derfor har vi besluttet at kontakte TDC så vi kan få installeret en telefon og en e-mail adresse.
Max overtager opgaven og kontakter TDC.
4:Gunnar har udarbejder et budget for renovering af vores toilet.
Samlet budget 15.000 kr, Gunnar overtager opgaven, som sættes i gang.
5 :Christian overtager opgaven med at finde et nyt og bedre dækmonteringsapparat
Opgaven stilles lidt i bero, da vores økonomi ikke er til store investeringer lige nu og vi ønsker at
gøre noget ved toiletforholdene først.

6: Max har haft kontakt med beredskabsafdelingen, og de vil godt udføre det årlige eftersyn af
vores brandslukkere. Max bestiller eftersynet.
7: For at undgå mange bilag og bogføringer fra diverse køb til den daglige drift, har vi besluttet at
Kristian Dinsen tager en snak med Stark, således at vi får en konto der kun udløser en regning pr.
mdr. Herefter skal alt til den daglige drift købes på denne konto, og vi skal undgå at købe diverse
”gode tilbud ” andre steder. Det vil sandsynligvis også forbedre vores muligheder for at opnå rabat.
Næste møde 15/06/2005 kl. 19:00
MVH. Max Petersen

