Danfoss Hobbyklub Sydals.
Bestyrelsesmøde.
Dato : 28-02-2007
Deltagere: Kristian Dinsen + Christian Duss + Finn Haahr + Hans Peter Petersen
Fraværende:
John Pedersen
Opgaver der arbejdes med:
1: Det nye medlemskort for 2007/2008 blev kikket igennem, og er ok.
2: Hvad inderbærer det at have ansvar for Autoværksted/træ?
Et bestyrelsemedlem får et ansvar’s område som feks. Autoværksted, hvor man så er kontakt
person, hvis det skulle være et større problem, mindre problemer klarer opsyn.
3: Udsugning, Det arbejder vi videre på i år..
4: Veteraner og andre som modtage indbetalings kort, har selv ansvar, for at få dem betalt, det
gives ikke nogen advarsel/rykker, så mister man adgangen til klubben.
5: Vi har fået nye vinduer monteret, arbejdet er afsluttet..
6: Vi havde en snak om vi skulle forbedre drejeværkstedet, hvad skal det gøres for at det bedre.
Opsynsmænd (Erik/Gunnar) skal gå drejeværkstedet igennem for hvad skal det være der, og
hvad skal ikke være der, de skal gi et bud på hvad det gøres i drejeværkstedet.
7: Det har været en EL konsulent for at gå vores EL igennem, det ser ikke så skidt ud, som vi
frygtede, men det skal nok laves nogle flere grupper så sikringer ikke springer så ofte.

8: Vi snakkede om at det nok var en god ide om en opsynsmand deltog ½ - 1 time i
bestyrelsemøde, da det er dem som har finger på pulsen.
9: På generalforsamlingen var det et forslag oppe om ikke vi kunne få et sporingsapperat, det er vi
blevet enig om i bestyrelsen at vi bestiller hurtigst muligt.
10: Vi snakkede om at det skulle installeres varme i drejeværksted.
11. Skal vi ha en bremsetester i hobbyklubben? Det mente vi at det var grundlag for, da det er
mange medlemmer som laver bremser i klubben, men vi snakkede også om vi skulle ha en 4
søjlelift, så man bedre kunne lave rust på ens bil. Vi blev enig om at spørge medlemmer hvad de
syntes vi skal ha, så det kommer et opslag op i klubben hvad man kan krydse af, man syntes vi
helst skal ha.
Næste bestyrelsesmøde møde onsdag 2/05/2007 kl. 19:00
PBV.
Hans Peter Petersen

