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Lars Borris, Poul Due, Mikkel Andreasen, Matti Eriksen
Flemming Petersen, Nuka V. Petersen, Kelvin Christensen

Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
Udmelding fra bestyrelsen. Kelvin Christensen har meddelt at han udtræder af Qamutits bestyrelse.
Bestyrelsen fortsætter indtil videre, med de resterende 6 bestyrelsesmedlemmer.
Klubbens økonomi
- Gennemgang af klubbens øjeblikkelige økonomi viser at forbruget har været højere end tidligere, og
det er nødvendigt at fokuserer på at få gjort hallen færdig for at få nye helårsmedlemmer ind.
- Indskud for at få en helårsplads besluttes at være 40 effektive timers arbejde eller 3.000 kroner
Hjemmesiden
- Mange medlemmer mangler at genregistrere sig, så vi kan ikke sende mails og referater mv. Alle
medlemmer opfordres på det kraftigste at genregistrere sig snarest.
Snescooterhal
- Byggeri
i) Matti hører ”islændingene” om de vil bygge tag mod at få turistture
ii) John Ettrup har skaffet og monterer nyt fyr med 3 kalofærer
- Alarm mm.
i) FHP/MAN undersøger om der kan skaffes 2 PC til hhv. videoovervågning og klubhus-pc
ii) Adgangskontrolsystem afventer færdig hal og mere tid. Opgaver er ikke glemt.
- Værktøj, olie mm.
i) Der mangler ikke noget særligt – det skal bare lægges pænt på plads.
ii) Vi er i gang med at bestille to tønder olie
- Rengøringsplan
i) Rengøringsplan er lavet, men kan ikke sendes ud grundet hacket hjemmeside. Planen printes ud og
hænges op i hallen på torsdag.
Første rengøringshold består af Hans Ole Jensen og Aqqaluk Kreutzmann
- Nye pladser
i) Der åbnes for nye pladser i den kommende weekend – der kan flyttes når betaling har fundet sted.
Klubhus
- Indvielse på torsdag d. 13. marts klokken 20 i forbindelse med klubaftenen.
- Der mangles fortsat TV og musikanlæg.
Affaldskampagne
- Vundet af Daniel Danielsen
Shelter reparation
- Afventer Bygge og Anlægsskolen







SAR
- LBP/MAN har deltaget i møde med bl.a. brandvæsenet, forsvaret, beredeskabsstyrelsen, hvor vi gjorde
klart at vi meget gerne stiller os til rådighed sommer og vinter.
Biograf
- Vi påregner at vise et par snescooterfilm, lørdag den 12. april i Katuaqs biograf.
Evt.
- Udlån af pladser kan kun ske med forudgående aftale med bestyrelsen
Næste møde 9. april 2014.

