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Classified as Business 

Bestyrelsesmøde den 02. Marts 2022, kl. 20 

Deltagere: Jeanette, Mick, Brian og Hanne 
Jesper har meldt afbud 
 

 
1. Siden sidst 

Der er 21 medlemmer pr. dags dato. Der er blevet slettet de gamle medlemmer fra hjemmesiden og 
facebook siden. 
 
 
 

2. Regnskab v/Jesper 
Jesper laver regnskab i uge 5 og 6. Tager det på næste møde, da Jesper ikke er tilstedet. 
 
Jesper anbefaler, at vi nedlægger Butiks-konto for at spare klubben for 400 kr i gebyr årligt. Jeanett 
sørger for det. 

 
3. 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 har kontaktet Vibeke, 
om hun kan hjælpe os med at få navngivet de forskellige albums, men venter stadig på svar. Øvrige 
ønsker efter GF 2021: Referater fra tidligere GF, historier og link til tekniske data/manualer over MC’er 
er Mick tovholder for at det bliver tilgængelig.  
 

4. Aktiviteter 
Bestyrelsen vil invitere til noget Teams fredagsbar (første fredag i måneden kl. 20 – start 4/3) 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 → aflyses og lægges samme med GF. 

 
 
Hamburg Motorad Tage aflyst i 2022. 
 
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. Der bliver åbent hus 
for ikke medlemmer fredag den 13/5. Indbydelse kommer senere. Det kommer også i touring nyt og div. 
Cbr facebook sider. 
 

5. Evt. ALLE mand i klubben skal lave noget pr for at klubben kan blive større. 
 

6. Næste møde bliver onsdag, den 30. marts, kl. 20.  
 

Hanne Jensen 

Referent 


