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Bestyrelsesmøde den 12. januar 2022, kl. 20 

Deltagere: Jeanette, Mick, Jesper, Brian og Hanne 
Gæst: Karsten (ift. hjemmesiden) 
 

 
1. Siden sidst 

Nytårshilsen på forsiden af vores hjemmeside, og med reminder ift. betaling af 2022 kontingent. Også 
reminder på Facebook. 
 
Kun få medlemmer udover bestyrelsen har pt. betalt kontingent. Jeanett sender endnu en reminder ud 
på klubsiden og FB.  
 

2. Regnskab v/Jesper 
Jesper laver regnskab i uge 5 og 6. 
 
Jesper anbefaler, at vi nedlægger Butiks-konto for at spare klubben for 400 kr i gebyr årligt. Jeanett 
sørger for det. 

 
3. Hjemmesiden 

Karsten deltog ift. at få fulgt op på fejl med, at der ikke sendes automatisk mail til kasserer, når nye 
anmoder om medlemskab på hjemmesiden.  
 
Mick og Karsten sørger for at få lavet guidelines til medlemmer for upload af billeder. Vil kunne findes 
under ”Medlems side”. Og Karsten sørger for at lave guideline til bestyrelse til upload af referat. 
 
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.  
 

4. Aktiviteter 
Bestyrelsen vil invitere til noget Teams fredagsbar (første fredag i måneden kl. 20 – start 4/2) for at få 
lidt mere gang i klubben i disse Covid-tider. Mick sørger for link til fredagsbaren på klubbens FB gruppe 
og hjemmeside. 
 
Påskefrokost → Pga. stigende smittetal, som alle jo er bekendt med er det besluttet, at julefrokost 
ændres til påskefrokost. Det bliver hos Frank og Hanne i Vollerup ved Tinglev. Dato aftales på 
best.møde i februar, og Hanne sørger for at info herom på hjemmesiden og Facebook, så alle kan få sat 
X i kalenderen.  

 
MC- og bil-messe 2022 i Herning er den 4. – 6. februar. Er lagt i kalender på hjemmesiden. Brian er 
tovholder, og holder øje med restriktioner. 
 
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 – Det bliver den 14. maj, og forsøges afholdt på Sjælland, så det går på skift mellem 
landsdelene. Jeanett finder egnet lokale og booker + uploader i klubbens kalender.  
 

5. Evt.  
Klub tlf, som vi har lavet, er blevet lukket grundet manglende aktivitet. I stedet bruges Jeanetts tlf.nr. 
Mick sørger for at ændre det på hjemmesiden.  
 

6. Næste møde bliver onsdag, den 23. februar, kl. 20.  
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Hanne Jensen 

Referent 


