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

Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 03.10.2013 kl. 19.00
Hos Jesper Therkildsen Klintehaven 57
Tilstede: Kristian(KA) Jesper(JT)Birte(BL)
01. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 05.09.2013
Vi godkendte referatet uden ændringer. KA ligger det på hjemmesiden.

02. Gennemgang af penge kasse(evt. kassekladde) og bank beholdning via
kontoudtog af indtægter/udgifter .. Efter overtagelse fra Jimmi ved JT/BL
Birte fremviste en kassekladde bog, som kommer fra AL bank.. Birte er i gang med at lave alle posteringer
og tjekke bilagene for at få orden på dem, for perioden 2012/2013 mht. indtægter/udgifter.. KA lovede at skaffe
udtog fra sin bank mht. ny indkøb i Sverige i 2012, så Birte kan bogføre det midlertidige lån rigtigt fra
Afdelingsbestyrelsen.

03. Samarbejde hvem laver hvad og tidsfrister.
1 Nye medlemmer tildeling af nummer(medlemslisten) og oprette stamdata på hjemmesiden
KA står for denne opgave .
2 Kontingent opkrævning hvem laver dem og deler ud og tidsfrister.
Ny kontingent opkrævning omdeles 15.12 og 15.06 og betalingsfrist er 20.01 og 20.07
BL står indtil næste generalforsamling for denne opgave.. KA hjælper.

3 Medlemskort hvem laver og uddeler både ved nye medlemmer og ved indbetaling af
kontingent fra eksisterende medlemmer som kvittering.
KA står for denne opgave.
4 Information til resten af bestyrelsen ved nye medlemmer og kontingent indbetaling.
Vi aftalte at sende besked til hinanden hurtigst muligt, ved oprettelse af nyt medlem..

04. Status på JT’s brugerautorisation på net bank.
JT oplyste at ændringen er gennemført.

05. Status på hvordan det går med hjemmesiden Ver.2, mangler der noget evt. nyheder, links osv.
og en tid på hvornår det sidste kan være på plads(Kontakt Autoklubben og Bliv Medlem)ved JT
JT lovede at få lavet kontakt Autoklubben og Bliv Medlem menuerne hurtigst muligt.
Resten kommer hen af vejen..

06. Lovpligtig postkasse til virksomheder, foreninger MV. Orientering ved KA
KA fortalte at al post fra det offentlige ved lov kommer digitalt fra 01.11.2013
KA har oprettet Klubben på www.virk.dk, så vi kan modtage post digitalt via e-boks
Digital post sendes til mail adressen: formand@autoklubben.dk

07. Eventuelt.
KA oplyste at den lille donkraft er utæt og smider olie og torx sættet er nedslidt..
Da det hører til gruppen, udskiftning af slidt værktøj, køber KA noget nyt hos Høyers autodele..

10. Fastsættelse af dato for nyt bestyrelsesmøde.
23.01.2014 hos JT

Taastrup den 12.10.2013 Kristian

