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katuaq
31. Januar 2015
Lars Borris, Poul Due, Matti Eriksen, Flemming Petersen, Bruno Heilmann, Nuka V. Petersen
Mikkel Andreasen

Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
BCA Lavine bippere
- Tilskud fra klubben: 200 kroner
- Tilskud fra Jackie: 100 kroner til de 20 første
Ny kasserer
- For at adskille funktionerne i bestyrelsen vedtages det at Lars Borris trækker sig som kasserer, og i hans
sted udnævnes Flemming Helmer Petersen som kasserer.
Overtræksbukser
- Salgspris fastsat til kr. 1300,- for forudbestilte bukser.
Plan for 2015
- Rengøring følger planen
- Hver plads markeres med navn og telefonnummer. Udestår.
- Bestyrelsen laver optegnelse over hvilke scootere medlemmerne har i hallen. Udestår.
- Flemming opstarter biografabonnement. Udestår.
- Arrangementer
i) Biograf (flemming): NMC/Orsiivik får tilbudt at stille scootere i Katuaq
ii) Evt. ”mekanikerarrangement”
iii) Evt. tur med undervisning for nye kørere
Gøres sammen med ”turistture”
iv) Grill tur
Afventer foråret
v) Julefrokost
Afventer næste jul
Fællesindkøb
- Priser fastsat
Snescooterhal
- Alarm & nøgler
i) Videoovervågning opsættes.
Klubhus
- Der mangles fortsat TV og musikanlæg.
SAR
- Ansøgning om støtte til SAR tøj er afsendt.
Turistture

Det overvejes om det kan lade sig gøre at lave en kortere og billigere tur. F.eks. nordlystur til toppen af
lille malene om aftenen. Pris. 400
Sommeropbevaring
- Alle er ude
Evt.
- Ordensreglser:
i) Det pointeres at scootere ikke må startes indenfor. Indkørsel med varme scootere er OK.
ii) Når foreningens udstyr ødelægges skal et bestyrelsesmedlem orienteres.
- Det undersøges om det er muligt at montere en dør i nordenden af hallen.
- Flemming / Mikkel undersøger muligheden for sponsoreret mobil (betaling/swipp) og/eller internet
- Vi tager en kasse øl og en kasse sodavand med til næste klubaften. 25 kroner for en øl. 20 kroner for en
sodavand. Ingen kredit.
Næste møde
- Tirsdag d. 10. marts.
-






