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

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

Afbud:
Udeblevet: Flemming Helmer Petersen














Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
Klubbens økonomi
- Udgifter
i) Olie. Ca. 10.000,ii) Overtræksbukser. Ca. 68.000,iii) Videoovervågning. Ca. 25.000,iv) Bibbere. Ca. 16.500,Plan for 2015
- Status, Rengøring. Bøder uddeles ved manglende rengøring.
- Status, Hver plads markeres med navn, telefonnummer og nummerplade/model (MAN)
i) Carl Christensen har placeret scooter nummer 2 på Carl Juhls plads. CC kontaktes og skal betale kr.
1000,- indtil sommer eller kr. 2.000,- indtil næste sæson starter.
- Status, Bestyrelsen laver optegnelse over hvilke scootere medlemmerne har i hallen (MAN)
- Biografarrangement – udsat til næste sæson
- Status, Arrangementer
i) Evt. ”mekanikerarrangement”. Udsat. Evt til klubaften
Grill tur
- Planlagt til lørdag d. 2/5. Pt. planlægges Qassi med afgang klokken 12.
Folk der vil deltage skal selv tage mad med. Klubben tager grillkul med.
Fællesindkøb
- Overtræksbukser
i) Mangler at sælge 5 stk.
- Lavineudstyr
i) Mangler at sælge 4 stk.
Hjemmesiden
- Ikke noget nyt
Kontingent og betaling
- Carl Christensen mangler at betale for ekstra scooter på Carl Juhls plads.
Snescooterhal
- Porte
i) Sydport OK
ii) Nordport mangler lidt







iii) Norddør mangler
- Beklædning
i) Blå plader
- Gavl
i) Tætnes mod syd (over port)
ii) Containere mod syd skal
- Indvendig
i) Tætnes langs gulv mellem ny og gammel hal
ii) Tætning i ny hal mod syd
iii) Montering af I-jern under loft i ny hal
- 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. Afventer internet.
- Værktøj, olie mm.
i) Done! 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,ii) Kuno Fenckers plads udlejes til John Pilemand. Pris: 1.800,iii) Terje Alnes plads udlejes til Susanna Poulsen. Prs: 2.000 for resten af sæsonen.
Hytte
- Der fremsendes faktura til Nuuk Business Council for vedligehold af hytter. Skal gøre 30. april. FHP/LBP
- Ny hytte skal opføres syd for Itinnera hytten.
Klubhus
- Der mangles fortsat TV og musikanlæg.
Sommeropbevaring
- Starter juni måned
SAR gruppe anno 2015 består af
- Lars Borris Pedersen - XL
- Nuka V. Petersen - XL
- Poul Due Hansen - L
- Flemming Petersen - L
- Aqqalu Abelsen - L
- Lars Kilime - XL
- Christian Frederiksen - XL
- Mikkel Andreasen - L
- Mikael Zeeb - XL
- ”Allan Lynge” - XL
- Bruno Heilmann – XL





-

Lasse Trolle - L

-

Ekstra
Matti Eriksen

Evt.
- Det pointeres at scootere ikke må startes indenfor. Indkørsel med varme scootere er OK.
- Når foreningens udstyr ødelægges skal et bestyrelsesmedlem orienteres.
- 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,- Køb/salg/bytte
Næste møde
- Primo april.

