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Royal Arctic Line
19. November 2014
Lars Borris, Poul Due, Mikkel Andreasen, Matti Eriksen, Flemming Petersen, Bruno
Heilmann, Esben Jakobsen
Nuka V. Petersen

Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
Klubbens økonomi
- Esben fremlægger regnskab
i) Medlemmer bedes indbetale separat pr. kontigent/gebyr med angivelse af navn
ii) Forskellen mellem 2013-2014 er primært
(1) Salg af jakker
(2) Sponsorater vedr. jakker
(3) Halleje (flere medlemmer)
(4) Diverse: Konsulentbistand + turistture (Air Greenland & Prins Joakim)
iii) Ny hal værdisat til kr. 75.000,iv) Mindre nyanskaffelser: Ny alarm
Konstituering
- Formand: Lars Borris Pedersen
- Næstformand: Poul Due Hansen
- Kasserer: Lars Borris Pedersen
- Sekretær: Mikkel Andreasen
- Opsynsmænd, hal: Flemming, Poul
- Opsynsmand, hal:
- Opsynsmand, pram/jolle: Poul Due Hansen
Plan for 2015
- Rengøring
i) 3 personer pr. hold
ii) Første rengøring i uge 49
iii) Sidste rengøring i uge 22
iv) Rengøring omfatter klubhus
v) Automatisk bøde & klip hvis der ikke er rengjort inden klubaften om torsdagen
vi) Rengøringsplan hænges op i hallen, og placeres sammen med ordensregler på hver scooter.
- Hver plads markeres med navn og telefonnummer
- Bestyrelsen laver optegnelse over hvilke scootere medlemmerne har i hallen
- Flemming opstarter biografabonnement
- Arrangementer
i) Biograf (flemming): NMC/Orsiivik får tilbudt at stille scootere i Katuaq
ii) Evt. ”mekanikerarrangement”













iii) Evt. tur med undervisning for nye kørere
iv) Grill tur
v) Julefrokost
Fællesindkøb
- Der undersøges mulighed for
i) Tøj
ii) Lavineudstyr
iii) Samtaleanlæg
Hjemmesiden
- Ikke noget nyt
Kontingent og betaling
- Der skal være betalt d. 2/12.
- Er der ikke betalt senest fredag d. 5/12 betragtes medlemmet som udmeldt.
Snescooterhal
- Byggeri
i) Taget er færdig.
ii) Fyret er opsat, men mangler færdiggørelse.
iii) Port monteres lørdag d. 29. november. Det meldes ud på facebook.
iv) Affugter skaffet. Skal sættes op.
- Alarm & nøgler
i) Alarm monteret, men ikke aktiveret
ii) Jonas Nilsson er i gang med tilbud vedr. videoovervågning.
- Værktøj, olie mm.
i) Matti har fået tilbud fra Orsiivik. Afventer.
ii) Vi har 2 fyldte tønder Legend Oil
- Ventilation
i) Køber Solar Venti fra Nuuk Fitness
- Nye pladser
i) Ingen ændringer.
Klubhus
- Der mangles fortsat TV og musikanlæg.
Sommeropbevaring
- Sommerscootere skal være ude d. 1/12
Evt.
- Første klubaften torsdag d. 27/11
Næste møde
- Onsdag d. 10/12

