Auto - Klubben Nørreby
Timianhaven 5 Høje Taastrup 2630 Taastrup www.autoklubben.dk

Taastrup den 17.02.2013

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 14.02.2013 kl. 19.00
Hos Jesper Therkildsen Klintehaven 57
Tilstede: Jesper Therkildsen(JT) og Kristian Andersen(KA)

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling.
Vi godkendte referatet uden ændringer .
JT ligger de nye vedtægter, ordensreglement og referatet på hjemmesiden.

2. Råderet af/over vores konto/netbank kontonummer 48322 i
Sparekassen Sjælland Algade 33 4000 Roskilde.
Kristian ringer til bank rådgiver først i uge 8 for at høre om hvilke konto typer han kan tilbyde.
Der skal være aftale om nyvalg til bestyrelsen og varetagelse af kontoen ved forfald § 22 i vedtægterne.
Den skal være så billig som mulig.
Kristian taler også med rådgiver om mulighed for at få indbetalingskort til kontoen.
Kristian orienterer Jesper og Jimmi om snak med rådgiver.

3. Tilretning af indskrivning og værktøj fra låste skabe.
KA havde forslag med. JT foreslog tilføjelse: kvittering ved udlevering af værktøj fra låste skabe.
Herefter blev forslag godkendt. JT ligger den på hjemmesiden.

4. Lampe over filebænk.
KA køber hyldeknægte hos Harald Nyborg. Lampen sættes op af JT og KA i weekenden uge 9.

5. Billeder af værktøj.
JT laver billeder klar i starten af uge 8 og laminerer til mappe som skal ligge på værksted.

6. Medlemsbeviser.
JT laver medlemsbeviserne klar i starten af uge 8 og laminerer. KA kan evt. dele dem ud til
medlemmerne.

7. Eventuelt.
Kristian havde følgende links til hjemmesiden: www.billigbilpleje.dk og www.bildele-online.dk
Vi talte om at lave en almindelig forlængerledning og købe 2 forlænger ledninger på rulle.
Kristian kigger hos Harald Nyborg og Bauhaus.
Vi talte også om at få regnskab som fast punkt på dagsorden, altså en opdatering fra Kasseren af
Kasse beholdning, bank beholdning, og indtægter / udgifter siden sidste bestyrelsesmøde.

8. Fastsættelse af dato for nyt bestyrelsesmøde.
Det blev torsdag den 21.03.2013 kl. 19.00 hos Jesper
Dagsorden vil blive sendt på mail en uge før møde
Referent: Kristian

