
Referat Hos Klubben 

Bestyrelsesmøde 
Tilstede OZ3VB Viggo, OZ1MPE Mads, OZ1GRL Arne, 

OZ4FD Flemming, OZ1QZ John (suppleant), 

OZ0ABK Arne Bo (suppleant) 

15.02.2016 
Fraværende 

Referent 

OZ2HSK Helge 

OZ1MPE Mads 
 

Suppleant 

OZ1QZ John er til dagens møde suppleant for OZ2HSK Helge. 

 

QST 

OZ4FD Flemming kontakter OZ2HSK ang. betaling for dette blad. Vi vil gerne betale for bladet. 

 

Gittermast 

OZ1QZ og OZ5WT har været på kommunen. Næste skridt er at lave en egentlig byggeansøgning. 

Ansøgning til kommunen er i gang. 

 

Kassererposten 

OZ4FD Flemming er registreret som bruger (og har fået nøglekort) på virk.dk. OZ1GRL Arne er stadig 

administrator. 

Adgang til PBS/Nets er flyttet over fra OZ1GRL Arne til OZ4FD Flemming. 

Telmore-kontoen til ”Swipp”-telefonen skal måske flyttes over eller alternativt skal der laves et nyt 

abonnement. Skal måske flyttes over til Netto eller DLG. 

 

Køkken 

OZ0ABK Arne fortsætter med brød om mandagen, evt. også supplere op med andet (kræver påmindelse). 

OZ1GRL Arne har brød med om torsdagen. Hvis man ikke kan, laves aftaler med andre. 

 

Old Timer Træf 

P.t. 32 tilmeldte. Indkøbspris på maden er 135,- kr. pr. person. OZ1QZ John afhenter maden, fra samme 

slagter Palle fra Brugsen Østbirk, lige som sidste år. 

Lene køber blomster samt medbringer små gafler. Der dækkes med stor tallerken, serviet og sildetallerken 

øverst. Kniv/gaffel. Glas sættes nedad. 35 små sedler til øl/vand-regnskab. 

Der skal være nok øl, vand, kaffe, småkager, snaps (to 0,5l snaps) mv. OZ1GRL Arne køber ind. 

 

Indkøb 

Evt. ny scanner til kopiering mv., samt evt. lydkort til SDR. 

 

Indkøbt i 2015: 

Fladskærm (300,-), SDR-kit (3.750,-), Dymo (524,85), mast+antenne (4.200,-), komfur (2.599,-), HDMI-

kabel (49,-), 3 klapborde (845,85), værktøj (61,28), 2 stk. PC (14.183,-), 3 stk. monitorer (3.018,-). 

 

Aktivitetstilskud 

Medlemmer i forskellige aldersgrupper: 

<12 år: 0 personer 

13-18 år: 11 personer 

19-24 år: 14 personer 

25-59: 39 personer 

>60: 43 personer 

I alt 107 (herudover 4 uden fødselsdato). Total 111. 

 

Der er ikke kommet link til online registrering endnu. Lige så snart det sker, skal vi have et møde. 

 

 

  



Tilbagemelding til kommunen ang. aktiviteter 

Fællesrum og toilet (uden lås) kan deles med andre på dage, hvor vi ikke har aktiviteter. OZ1QZ John laver 

oplæg, som efterfølgende skal rundsendes og godkendes af bestyrelsen. Gøres færdigt torsdag 18. februar. 

Evt. nævne at vores køkken burde låses af. 

Vi er her mandage og torsdage aftener samt én tirsdag eftermiddag om måneden og én søndag om måneden. 

Derudover det løse. 

 

Evt. skal vi ændre koncept for LAN Party deltagere fremadrettet. 

 

Generalforsamling 

Torsdag 10/3-2016. 

OZ1GRL Arne er villig til genvalg. 

OZ2HSK Helge er ikke villig til genvalg. 

OZ0ABK Arne er villig til genvalg. 

OZ1QZ er villig til genvalg. 

OZ5WT Bent er villig til genvalg som revisor. 

OZ5WT Bent er villig til valg som dirigent (hvis han kan komme). 

 

Regnskab 

Årsregnskab 2015: Underskud på 10.591,79 kr. 

Nyanskaffelser: 30.368,63 kr. 

Kantinedrift: Overskud på 4.176,42 kr. 

 

Nye medlemmer: 4 nye medlemmer godkendt. 

Restancer: Ikke opgjort pr. d.d..  

Der er ikke lavet aftaleindløb p.t. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Mandag 9/5-2016 kl. 19.00 i klubben sammen med aktivitetsudvalgsmøde. 


