
Autoklubben i Nørreby. 

 

 

 

Vidste du, at der findes en autoklub her i Nørreby.              15/10 2012 

Når du bor i Nørreby har du mulighed for at blive medlem og dermed få adgang til klubbens 

værksted. Her kan du udføre mindre reparationer på din, bil, motorcykel, knallert eller cykel, 

medlemskontingentet er lavt i forhold til hvad mulighederne er. Det koster 240 kr. om året 

at være medlem af klubben, der betales halvårligt. 

I gennem længere tid har klubben ikke fungeret 100 %, men vi er nu nogle stykker, som vil 

gøre vores bedste for at få klubben i gang igen. Indtil videre har vi gjort følgende. 

1. Ryddet op på værkstedet.  

2. Gjort rent på værkstedet. 

3. Suppleret værktøj og materialer op. 

4. Oprettet en hjemmeside med adressen www.autoklubben.dk 

Fra 15/11 er det igen muligt for medlemmer at: Bruge og booke tider i værkstedet. 

Gå ind på websiden www.autoklubben.dk og se alt om autoklubben, send os en mail hvis der er 

noget vi har glemt, så kommer det på siden eller du får et svar. Du kan også bruge sidens 

online forum, hvis du vil spørge om noget. Du får selvfølgelig et log-in til hjemmesiden, så du 

kan se bookningskalenderen osv. Vi skal bare se din kvittering for betalingen. For at få 

stemmeret til generalforsamlingen skal dit medlemskab fornyes og betales senest 3. januar. 

 

 

Til Dem som gerne vil have stemmeret til den ordinære generalforsamling 7.februar. 2013. 

Du skal melde dig ind nu og betale 140 kr. for resten af året, samt første halve års 

medlemskab. Du får altså ca. 1,5 måned gratis. Betalingen skal være sket inden 3. januar.  

Brug menupunktet ”Bliv medlem” Du bliver kontaktet pr. mail vedr. log-in til siden og 

indbetaling.  Har du ikke en mailadresse kan du få en via autoklubben. Du kan også kontakte 

en nøglemand for indmeldelse. Kontaktoplysninger er sidst på siden.  

                                                                                                                                       Vend  

 

http://www.autoklubben.dk/
http://www.autoklubben.dk/


 

 

I øjeblikket fungerer klubben ved hjælp af 4 nøglemænd, som er udpeget af 

afdelingsbestyrelsen. De udpegede nøglemænd / kvinder stiller op til bestyrelsen, som skal 

vælges på den ordinære genstiftende generalforsamling i januar. 

 

 

 

Vi forventer at afholde ordinær genstiftende Generalforsamling 

D.7. februar 2013 kl. 19.00. 

Dagsorden bliver udsendt i henhold til vedtægterne 4 uger før generalforsamlingen. 

Vi forventer at komme med forslag til: 

vedtægtsændringer, ordensreglement.  

+ Der skal vælges ny bestyrelse. 

 

 

 

 

Med Venlig Hilsen, de fungerende nøglemænd: 

Kristian Andersen, 28 855 929 

Jimmi Thøgersen, 20 775 512 

Jesper Therkildsen, 22 417 355 

 

 

 

 


