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Referat af bestyrelsesmøde 09. december 2019 

 

Sted:  

Allerød hos Jesper 

Fremmødte: 

Jesper Nielsen 

Flemming Eriksen 

Peter Hyldested 

Jørgen Andreasen Afgående kasserer 

Niels Eriksen Referent 

Afbud 

Kristoffer T. Drzewiecki 

 

Den afgående kasserer Jørgen Andreasen deltog i mødet for overdragelse af regnskab mv. 

 

Siden sidst 

Peter og Niels har været på tur til Vordingborg for at overtage hjemmesiden. Den gl såvel som 

oplægget til den nye kommende. 

Peter er i gang med at overføre filer til en dummyside der siden kan overføres til den nye 

endelige side. 

 

Der foreligger et oplæg med skabelon fra Click-a-site som tænkes anvendt. 

Alternativ udbyder overvejes grundet prisen. Den arbejde der udføres pt. vil kunne bruges 

uanset valg af udbyder. 

 

Beslutning om udbyder udskydes indtil overblik haves. 

 

Medlemsstatus 
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Ikke diskuteret. Må være uændret fra sidst. 

 

Økonomi 

Indtægt kr. 5.912  mod budgetteret 8.700 kr. 

Frist for kontingent : 15 april. 

Saldo bankkonto: 17.034.40 

Aktiver: 97 standere 

 

Bestyrelsens egen konstituering efter generalforsamlingen 

Formanden, Jesper Nielsen er valgt på generalforsamlingen. Øvrige poster fordeles på 1. 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

Suppleant, Poul Tom er valgt på generalforsamlingen 

Øvrige poster blev fordelt som følger: 

Næstformand:  Kristoffer T. Drzewiecki 

Kasserer: Flemming Eriksen 

Bestyrelsesmedlem: Peter Hyldested  

Daglig webmaster: og referent: Niels Eriksen 

 

Peter er den praktiske bygger af ny webside 

 

Praktiske forhold vedrørende regnskab, bankkonto og overdragelse af samme blev gennemgået 

af Jørgen. 

Der kræves billedelegimentation af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Foto af 

sygesikringskort og kørekort blev taget. Jørgen kontakter Drzewicki for det manglende 

billede. 

Der kræves en fuldmagt referat af genrealforsamling og 1. bestyrelsesmøde 

Der kræves en fuldmagt til den nye kasserer fra foreningen iht. tegningsret. Jesper. 

Jørgen mener at banken ønsker denne på bankens formular og skaffer udgangspunkt. 

Jesper fremsender med fornødne underskrifter. 

 

Jørgen sender mail med regnskabsark til den nye kasserer 

Klubbens beholdning af standere, 97 stk. blev overdraget til den nye kasserer. 
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Arkiv med bilag og reviderede regnskaber fra tidligere år blev ligeledes overdraget til den nye 

kasserer. 

 

Minitræf Øresund 2019 

Dato  Lørdag 1. juni –søndag blev besluttet 

Sted: Burstahuse hhv. Vikhög blev sat som ønskede destinationer og undersøges. Der gives 

mulighed for sen flytning til Sjællandsside ved udsigt til blæsevejr. Nivå 

Niels Laver indbydelse og distribuerer. 

 

 

Hjemmeside 

Se siden sidst. 

Arbejdet med en nye side pågår og den gl. videreføres indtil den nye er færdig. 

Idriftsætning af den nye side sker først når vi er helt klar. 

 

Næste møde 

Tirsdag d. 5. november kl. 18:30 

Hagens Alle 45. 2900 Hellerup 

 

Eventuelt 

Flemming arbejder lidt med et Facebook oplæg. 

Diskussion om interval på sommertræf. Dette tages op på næste møde 

Ingen yderligere punkter andet end tak for god forplejning. 


