Qamutit bestyrelsesmøde nr. 4‐2015
Sted:
Tid:
Til stede:

Royal Arctic Line
10. Marts 2015
Lars Borris, Poul Due, Mikkel Andreasen, Matti Eriksen, Flemming Petersen, Bruno
Heilmann, Nuka V. Petersen

Afbud:
Udeblevet:










Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
Klubbens økonomi
- Udgifterne vil i overordnede punkter desuden fremgå af hjemmesiden
i) Udgifter siden sidst
Udgifter til bestyrelsesmøder: ca. 1600 (tre møder)
Olie: kr. 9.500 (2 tanke)
ii) Indtægter siden sidst
Ekstra halleje: kr. 5.800,Betalte overtræksbukser: kr. 19.500,Betalte sponsorater til overtræksbukser: kr. 30.000
Plan for 2015
- Rengøring følger planen
- Hver plads markeres med navn, telefonnummer og nummerplade/model
- Bestyrelsen laver optegnelse over hvilke scootere medlemmerne har i hallen (MAN)
- Flemming opstarter biografarrangement
- 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
- Overtræksbukser
i) Der er bestilt 28 Motorfist Rekon. Heraf 5 til klubben til ”løssalg”. Afhentet af kurer
ii) Orsivik, Nota Bene , AutoNord og OS Electronic sponsorere med samlet kr. 30.000.
iii) 40% rabat ved Orsiivik
iv) Pris: kr. 1.300,- Lavineudstyr
i) Er kommet hjem og udleveres til klubaftener.
Hjemmesiden









- Login til medlemssiden for at se telefonnumre
Kontingent og betaling
- Alt er betalt
- Manglende betaling for rengøring opkræves løbende
Snescooterhal
- Byggeri
i) Reparation af wire i sydporten
ii) Opsætning af elmotor i nordporten
iii) Montering af plade mod port i sydhallen
- Alarm & nøgler
i) Nye nøglebrikker udleveret til alle
ii) Afventer udlevering af nøgler til ny cylinder (Christian Berg)
iii) Alarm aktiveret. Alarmen skal slås til når man forlader hallen i hverdagen. Alarmen aktiverer
automatisk klokken 23 alle ugens dage.
iv) Videoovervågning aktiveret.
- Værktøj, olie mm.
i) Ny værktøjsskab leveret.
- Ventilation
i) Køber Solar Venti fra Nuuk Fitness. Afventer
- Nye pladser
i) Pavia Pikes plads udlejes til Kuno Chemnitz. Pris: 2.000 kr,- for resten af sæsonen.
ii) Kuno Fenckers plads udlejes til John Pilemand. Pris: 1.800,- for resten af sæsonen.
iii) Terje Alnes plads udlejes til Susanna Poulsen. Prs: 2.000 for resten af sæsonen.
Klubhus
- Der mangles fortsat TV og musikanlæg.
Sommeropbevaring
- Alle er ude
SAR gruppe er ved at blive sammensat ud fra forskellige kriterier.
- Det er vigtigt at man finder medlemmer som er egnede til bl.a.:
i) Køre under ekstreme forhold
ii) Kan reagere hurtigt og tage beslutninger
iii) Kan køre fra sit arbejde eller hjem relativt hurtigt
iv) Er fortrolig med andre fra SAR gruppen
v) Er villig til at gøre en ekstra indsats
vi) Skal være aktivt medlem af Qamutit
vii) Have en funktionsdygtig snescooter

Forskellige medlemmer vil blive udpeget af bestyrelsen, med bl.a. overordnede kriterier. Dertil kommer en
flere punkter hen af vejen, som endnu ikke er beskrevet.



Evt.
- BCA Lavinebippere: 3 til overs til kr. 1450,- Overtræksbukser. Mangler at betale: Mikkel Andreasen

Kulturnat: Afholdt.
Ordensregler:
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.
- For at flytte sodavandsautomaten til hallen hallen mellem syd- og mellemhallen fjernes. Jackie høres
om han kan få nogen til at flytte maskinen.
- Bestyrelsen skal være ekstra årvågen vedr. scootere som er i hallen på dags-/ugebasis.
- Lavinerygsække sættes til salg for kr. 2.000,Næste møde
- Primo april.
-



