Danfoss Hobbyklub Sydals.
Bestyrelsesmøde.
Dato : 22-03-2006
Deltagere: Kristian Dinsen + Gunnar Morell + Christian Duss + Hans Peter Petersen +
Max Petersen
Opgaver der arbejdes med:
1: Vi har købt en PC til 6500 kr. med C5 Light til 4000 kr. PC og program vil herefter kunne gives
videre til en ny kasserer uden problemer med udstyr og program.
3: Gunnar har fået et tilbud på en skuremaskine 8600 kr. Gunnar arranger en demo og køber
maskinen hvis den fungerer tilfredsstillende.
4: Kristian, har indhentet tilbud på at få gjort autoværkstedet og toilettet hovedrent, det koster
16.000 inkl. nedvaskning af alt.
Det startede en konstruktiv debat om hvorledes vi skal sikre en standart der lever op til
medlemmernes forventninger og vores økonomiske formåen. Det er fuldstændigt umuligt at
motivere medlemmerne til at give en hånd med, og flertallet agerer som om bestyrelsen var ansat og
lønnet af Danfoss, til at få tingene til at fungere, det er vi ikke! og da vi har vedtaget at det ikke
skal være muligt at være lønnet af klubben samtidig med man sidder i bestyrelsen, har vi besluttet at
køre videre med en løsning der går ud på at ansætte yderligere en opsynsmand, således at vi får
aflastet Erik og kørt en ny ind inden Erik må opgive sit store arbejde for klubben pga. helbredet.
Gunnar har gennem længere tid hjulpet og aflastet Erik, og han vil gerne overtage jobbet efter Erik,
så vi har besluttet at han træder ud af bestyrelsen fra senest 1. apr. 2006 og starter som opsynsmand.
Max kontakter vores suppleant, og meddeler ham at der er blevet en ledig plads i bestyrelsen.

5: Vi har takket være vores låsesystem og medlemmernes høje moral, fået fuldstændigt styr på
tyveri af værktøj. Det betyder at vi har besluttet at hæve standarten på vores værktøjsrum væsentligt
ved at indkøbe nyt værktøj for 5 til 10.000 kr. for at afprøve om det forsat skal være muligt at stille
værktøj af en god kvalitet til rådighed for medlemmerne.
Så alle medlemmer opfordres til at hjælpe med værne om vores klub og værktøj.

Næste bestyrelsesmøde møde onsdag 10/05/2006 kl. 19:00
MVH. Max Petersen

