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Classified as Business 

Bestyrelsesmøde den 20. september 2021, kl. 20 

Deltagere: Jeanette, Mick, Jesper, Brian og Hanne 
 

 
1. Siden sidst 

Stadig hængeparti, men i progress. Kommer med referatet ud efter dette møde (HJ).  
 
2. Regnskab 

Ingen aktivitet på kontoen siden 30. juni. Der står godt 16.000 kr. på kontoen og ca. 700 kr. på 
MobilePay-kontoen. Jeanette sender udskrift fra MobilePay-kontoen til Jesper.  
 
Jeanette har kontaktet Flemming Gybel, og bedt ham rykke udlejer af spejderhytte, der blev aflyst, da vi 
fortsat ikke har modtaget betaling retur.  
 

3. Hjemmesiden 
Mick følger op på henvendelse fra interesserede, og åbner dem til hjemmesiden + FB-gruppen, når de 
har betalt. Mick kontakter Karsten ASAP for at følge op på mail ved nye medlemmer – at den ikke 
kommer til bestyrelsen. 
Data fra den gamle hjemmeside er fundet, så nu starter processen med at prøve at få det flyttet over, 
som vi har modtaget ønsker om efter GF. Mick er tovholder her. 

 

4. Aktiviteter 
CBR træf → holdtes i år på Camp Fyn. Kun 3 fremmødte!!, men SUPER hyggeligt, og rigtig fin service, 

og bl.a. med besøg hos Jens, og se hans keramik-værksted      . Som alle tidligere år er tilmelding til 
klubbens arrangementer bindende, men da der ikke har stået noget herom direkte i invitationen har vi 
besluttet, at vi ikke vil rykke for manglende betaling for tilmeldte, der meldte fra. 
 
Egeskov → lukning var i lørdags, den 18. september. Vi har hørt, at der har været mange motorcykler.  
 
Julefrokost → mon der er interesse, nu hvor vi igen kan mødes.  
Ole og Helle er sprunget fra, men Frank og Hanne vil godt lægge hus til. Det bliver i januar 2022. Dato 
kommer snarest og lægges op i Forum og i klubbens kalender + invitation skal laves.  
 
Hamburg Motorad Tage er den 25. – 27. februar 2022. Brian kontaktperson og tovholder.  
 
MC- og bil-messe 2022 i Herning bliver den 4-6 februar. Brian sørger for at lægge det op på 
hjemmesiden – kalender og forum.  
 

5. Evt.  
Meget stille i klubben – hvad kan vi gøre?? Skal vi måske lave en NYTÅRSKUR, hvor vi fx mødes 1-1½ 
time på TEAMS og får drøftet, hvad der skal til/ske, for at vi kan få lidt gang i klubben igen.  
 

6. Næste møde bliver Mandag, den 8. november, kl. 20.  
 
 
 
Hanne Jensen 

Referent 


