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Nasiffik + Klubhuset
15. Januar 2019
Poul Due, Jonas Elgaard, Matti, Aningo Broberg, Lynge, Bruno Heilmann
Ingen
Mikael Zeeb

Velkomst
Godkendelse af sidste referat
Klubbens økonomi
o Udestår: iZettle, bliver ikke til noget pga vores beliggenhed uden for DK
o Dankortterminal, vi hører Martin SBS ad, forhører os med banken om de kan hjælpe
o Oile, Beacons mm skal tælles op, Aningo skaffer sig et overblik inden næste møde.
o Der forsøges at lave en opdeling af økonomien, så SAR midler og klubbens midler holdes adskilt.
Dette er specielt vigtigt i forhold til at ansøge fonde så vi ikke spærrer for hinanden.
o Vi skal have en snak med Grønlandsbanken om et evt. skifte og hvilke fordele der kan være i det
for Qamutit.
o Jonas skal oprettes hos bank nordik, høre i samme omgang om der ligger noget i de rygter der går
om at Mobilepay kommer til Grønland
Prammen
- Ligger ved liftens parkeringsplads.
- Der er indkøbt nyt Zink
- Den bliver ikke umiddelbart lejet ud i denne omgang.
- Vi arbejder på at få den gjort klar til at blive sat i vandet (Poul & Matti), og herefter skal den enten i
kobbefjorden og ligge eller der skal laves en aftale med Peter om at han passer på den.
- Matti vil høre Qalut om vi kan få en gammel trawlsko som vi evt. kan bruge som anker i kobbefjorden.
- Jonas Høre Sikuki om den som alternativ til kobbefjorden må ligge ved konkursbøjen sammen med
Peters pramme
Hallen
- Vi skal have ryddet op inden Kulturnatten
- Der skal ryddes op på medlemmernes individuelle pladser, fordi det roder men også for at forbedre
brandsikkerheden derude.
- Allan følger op hos Jonas Nielson så bestyrelsen kan blive tilføjet på appen der kan låse op remote.
- Beacon chekker skulle komme i den kommende uge, og kan monteres på klubhuset.
Fælles indkøb
- Intet aktuelt på denne
SAR
- Vi skal have en snak med Lars om hvordan vi får skilt økonomierne ad, evt. få Lars til at stifte en
”forening” med egen økonomi og egen ledelse som kan samarbejde med Qamutit.
Hjemmeside
- Jonas Høre Martin om han kan være behjælpelig med Wordpress.
Turistture

En enig bestyrelse har besluttet at Qamutit som udgangspunkt ikke længere vil stå med ansvaret for at
skaffe kunder, kørere etc, vi vil foreløbigt heller ikke længere bruge tid på at arrangere det. Der er
mange årsager hertil, tidsforbrug, manglende betalinger fra kørere til klubben, forsikringsspørgsmålet,
ansvar etc. Vi vil i stedet forsøge at ligge det ud til medlemmerne selv og folk med interesse i at få
markedsført det, klubben vil så henvise til disse personer/selskaber på lige fod. Vi vil også henvise til
disse ved hjælp af hjemmeside og facebook. Interesserede kan skrive til bestyrelsen med de relevante
oplysninger.
Mail
- Rotationsordningen fra i vinters videreføres når vi kommer sæsonopstart, Bruno laver vagtplan. (Poul
og Matti holdes ude af den)
Fællestur og andre arrangementer
- Fremadrettet vil det blive et krav fra klubbens side at man køre med lavineudstyr når man deltager i
fællesstuerne.
- Jonas laver et forslag til arrangementer som vi kan afholde på klubaftener og i weekender.
- Det er aftalt at der vil være minimum 1 bestyrelsesmedlem til alle klubaftener. Jonas laver en form for
vagtplan.
Høringssvar
- Vi forfatter et opdateret høringssvar, Jonas er primus motor på det. Afleveres inden 23. Januar.
- Vi vil gerne opfordre alle øvrige interessenter og forretninger til at gøre det samme.
Tomt punkt
Eventuelt
Næste møde
- Torsdag 7. Februar 2019, kl. 19.00 i Klubhuset.
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