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Classified as Business 

Bestyrelsesmøde den 8. november 2021, kl. 20 

Deltagere: Jeanette, Mick, Jesper, Brian og Hanne 
 

 
1. Siden sidst 

Vedtægter er langt om længe tilrettet (version 2.12). Checkes af bestyrelsen og uploades så på 
hjemmesiden i PDF-format af Hanne.   

 
2. Regnskab 

Udskrift af MobilePay konto er sendt til Jesper. Jesper checker op ASAP. 
Jeanett har lige checket klubbens konto. Der står pt. 18.457,59 kr. 
Jeanett har rykket Flemming Gybel. Der var sket en fejl ved overførslen, men pengene er nu modtaget.  
På butikskontoen står der pt. 2.529,71 kr.  
 

3. Hjemmesiden 
Fejl ved login på vores hjemmeside, som blev rettet under mødet.   
 
Fortsat problemer med opsætning af hjemmesiden – at mails ikke sendes automatisk til kasserer, når 
nye anmoder om medlemskab på hjemmesiden. Karsten arbejder på sagen. Mick følger op herpå. 
 
Billeder fra den gamle hjemmeside er flyttet over på den nye hjemmeside. Hanne kontakter Vibeke, om 
hun kan hjælpe os med at få navngivet de forskellige albums. Øvrige ønsker efter GF 2021: Referater fra 
tidligere GF, historier og link til tekniske data/manualer over MC’er er Mick tovholder for bliver 
tilgængelig.  
 
Mick følger op på om guide til uploading af billeder ligger på hjemmesiden.  

 

4. Aktiviteter 
➔ ”Jespers nytårshilsen” → den 31. december, kl. 13, via Teams. Jesper sørger for at sætte det i 

Forum og kalenderen                . 
 
Julefrokost → Det bliver den 22. januar hos Frank og Hanne i Vollerup ved Tinglev. Indbydelse med 
bindende tilmelding (senest den 3. januar) uploades af Hanne på hjemmesiden i november – i Forum og 
i kalender. Brian sender eks på invitation til Hanne.  
 
MC- og bil-messe 2022 i Herning er den 4. – 6. februar. Brian er tovholder.  
 
Hamburg Motorad Tage er den 25. – 27. februar 2022. Brian kontaktperson og tovholder. Det er lagt i 
kalender på hjemmesiden. Brian sørger for at få lavet en invitation mv.  
 
GF 2022 – bør holdes på Sjælland, så det går på skift mellem landsdelene. Tovholder: Jeanett. 
 

5. Evt.  
 

6. Næste møde bliver onsdag, den 8. december, kl. 20.  
 
 
Hanne Jensen 

Referent 


