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

Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
Klubbens økonomi
- Fremover gennemgås udgifter/indtægter siden sidste møde ved hver t bestyrelsesmøde
- Udgifterne vil i overordnede punkter desuden fremgå af hjemmesiden
i) Udgifter siden sidst
Elarbejder: kr. 3.000,Udgifter til bestyresesmøder: ca. 500 (to møder)
Brandforsikring: kr. 11.155,50
Postbox: 250
Stark, diverse til hallen: kr. 1.100
Olie: kr. 14.000 (2 tanke)
webhotel: 128 kr./år
Værktøj: 13.500 (nyt værktøjsbord)
ii) Indtægter siden sidst
Kontingenter: kr. 19.750,Pladsleje: kr. 92.250,Plan for 2015
- Rengøring følger planen
- Hver plads markeres med navn og telefonnummer
- Medlemslisten tilføjes telefonnummer. Der skal login til at se den.
- 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
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”












ii) Orsivik, Nota Bene , AutoNord og OS Electronic sponsorere
iii) 40% rabat ved Orsiivik
iv) Prisoverslag: kr. 1.300,- Lavineudstyr
i) Arbejder på at få en aftale med en lokal leverandør.
ii) Jackie vil muligvis sponsorere en del af lavinesøgerne
Hjemmesiden
- Login til medlemssiden for at se telefonnumre
Kontingent og betaling
- Alt er betalt
- Manglende betaling for rengøring opkræves løbende
Snescooterhal
- Byggeri
i) Lys OK. Tak til Pavia Pike
ii) Varme OK. Tak til John Ettrup
- Alarm & nøgler
i) Nye nøglebrikker udleveret til alle
ii) Cylinder skiftes d. 15/1
iii) Alarm aktiveres d. 15/1
iv) Videoovervågning udvides.
- Værktøj, olie mm.
i) Er købt og leveres snarest.
- Ventilation
i) Køber Solar Venti fra Nuuk Fitness. Afventer
- Nye pladser
i) Pavia Pikes plads udlejes til Kuno Chemnitz. Pris: 2.000 kr,Klubhus
- Der mangles fortsat TV og musikanlæg.
Sommeropbevaring
- Alle er ude
Evt.
- Kulturnat: Klubben har skrevet til kulturnatkomiteen – vi søger frivillige til at køre med gæster.
- Amos Frederiksen søger kørere til at transportere mandskab til filmoptagelse. Vi skriver til
medlemmerne for søge frivillige.
- 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
- Onsdag d. 4. februar.

