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Velkomst
- Formanden byder velkommen
Godkendelse af sidste referat
- Forrige referat mangler punktet næste møde.
Snescooterhal
- Byggeri
Mangler at rive vægge ind til den sidste container
LBP har kontakt til portleverandør, der er på sagen. Pris forelægges for sponsor.
John er i gang med taget
Poul Due er i gang med dør i den sidste container
- Alarm mm.
Kelvin starter alarmarbejde i denne uge
Kelvin undersøger mulighed for at bruge fingeraftryk eller ”brikker” til alarm (i stedet for en generel
kode)
Kelvin kontakter Pavia for at sikre at der er telefonforbindelse til ISS/Securitas
MAN/FHP skaffer PC til videoovervågning/adgangskontrol
Kelvin køber ny lampe med bevægelsessensor
- Værktøj
Liste med manglende værktøj afleveres til Ola Jakup
Poul prøver at skaffe et ekstra batteri til Makita boremaskinen
- Olie
Olie kan KUN købes af medlemmer til klubaften
LBP får pris på 1-2 tromler ny olie.
- Rengøringsplan
LBP laver rengøringsplan, der træder i kraft i den kommende uge. Dvs. første rengøring skal være
afsluttet senest torsdag d. 23. februar.
Klubhus
- Paavia har lagt ca. 30 timer i arbejdet med klubhuset. Han betales 100 kr/time.
- LBP spørger Michael Munck om sponsorat af fjernsyn til klubhus
Affaldskampagne
- LBP har fået udformet grafik med Qamutit logo der opfordrer til oprydning.
- LBP undersøger mulighed for at få sponsoreret trøjer/skilte mv. med logo.
- Medlemmer opfordres til at tage ALT affald med tilbage
Fællesture/begynderture
- Der vil blive arrangeret fællestur/begyndertur. Tidspunkt ikke fastsat.
Shelter reparation












Døråbningen i det ødelagte shelter måles. Ny dør bestilles ved Bygge & Anlæg. Alternativt genbruges
dør fra shelter ved liften.

SAR
- SAR gruppe genbruges fra sidste år.
Biograf
- Katuaq har ikke som lovet vendt tilbage i dag.
- Vi tager den op når Katuaq vender tilbage
- Der skal være mindst 1 uge til at reklamere.
Kulturnat
- Nuka og Kelvin styrer og koordinere
- Flemming, Matti & Mikkel (delvist) er til stede som assistenter
- Der arrangeres op/ned af den lille lift
- Der lånes hjelme af liften
- LBP skaffer kaffemaskine
Hjemmeside
- Den nuværende hjemmeside er baseret på en ældre Joomla. Ludvig Svendsen laver forslag til nyt
design
Evt.
- Nummerplader: LBP hører Finn Meinel ad om hvorvidt nummerplader er påbudt ved kørsel fra
scooterhallen og videre ud i fjeldet.
- Rekruttering af medlemmer. Nuka prøver at få Arnanut til at skrive en artikel om kvinder, der kører
scooter (f.eks. Tupaarnaq Kreutzmann, Vivi Fleischer og indehaveren af ZookiDooki). De der medvirker i
artiklen får deres medlemskab betalt.
- Alle medlemmer af Qamutit får rabat ved køb af sæsonkort til skiliften. Rabatten ydes kun til
medlemmet – ikke til evt. familiemedlemmer.
- Miki Mølgaard: LBP kontakter ham og den SKAL være fjernet før kulturaftenen d. 26. januar.
- Rapport vedr. naturpåvirkning genoversættes.
Næste møde
- Onsdag d. 5. februar klokken 19:00

