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Klubhus
15. Juli 2015
Lars Borris, Poul Due, Mikkel Andreasen, Matti Eriksen, Flemming Petersen, Bruno Heilmann
Nuka V. Petersen
Ingen

Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
Klubbens økonomi
- Udgifter
i) Ingen
- Indtægter
i) Sommeropbevaring x2
ii) Oliesalg
Plan for 2015
- Status, Rengøring. Ny liste laves 2016. 2 personer pr. uge.
- Status, Hver plads markeres med navn, telefonnummer og nummerplade/model (MAN)
- Status, Bestyrelsen laver optegnelse over hvilke scootere medlemmerne har i hallen (MAN)
- Status, Arrangementer
i) Grill
Kontingent og betaling
- Carl Christensen mangler at betale for ekstra scooter på Carl Juhls plads. Kr. 1000,Snescooterhal
- Porte
i) Sydport OK
ii) Nordport mangler lidt (Matti)
iii) Norddør mangler (Matti)
- Beklædning
i) Blå plader (Lars)
- Gavl
i) Tætnes mod syd over port (ordnes sammen med blå facadeplader)
ii) Containere mod syd skal samles & svejses
- Indvendig
i) Tætnes langs gulv mellem ny og gammel hal
ii) Tætning i ny hal mod syd (MAN/FHP)
iii) Montering af I-jern under loft i ny hal (MAN)
- Klubhus
i) Kabelbakke mellem klubhus og garage (Matti / Poul)
- Alarm & nøgler
i) Ikke noget nyt
- 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. Intet nyt. FHP/LBP
- Ny hytte skal opføres syd for Itinnera hytten. Nyt møde vedr. hytte.
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 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
- Undersøge muligheden for at skaffe Qamutit t-shirts til turistsalg
- #Qamutit på Instagram/Facebook/Twitter til promovering af Qamutit
Næste møde
- August

