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Korsør, den 24. januar 2018 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00 i klublokalet. 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

      Referat godkendt. 

2. Tilføjelser til dagsorden. 

Ingen tilføjelser 

3. Status på Hjemmesiden 

Pt. Problem med hjemmesiden som Jan får afklaret med Lau. Beslutningsreferater bliver 

lagt på hjemmesiden. Klubbladet bliver lagt på hjemmesiden et stykke tid efter 

bladudsendelse. 

4. Næste klubblad februar 2018. Annoncegennemgang og stof til bladet. 

Trods annoncering efter stof til blad er der ikke kommet meget. Redaktør forsøger at 

udfylde. Der opfordres til at medlemmer tilmelder sig betalingsservice for at lette 

kassererens arbejde. Blad går i trykken medio februar. Annoncør gennemgang Jan C. og 

Kim 

5. Arrangementer: Emne til foredragsaften i marts. Stumpemarked. Korsørløb indledende 

opgaver samt dato for hjælpermøde. (Storebælt Naturmaraton samme dag som Korsørløb) 

Foredragsaften – Jan kontakter en TT-kører fra Slagelse og hører om han vil fortælle om 

sit job. Mulighed for at Palle og Carsten vil fortælle om deres norgestur 2017. 

Stumpemarked – Afholdes i gymnastiksal, 20 borde bestilt opsat, lotteri for deltagere, 

kaffe og øl købes i klublokalet. 

Korsørløb – Hjælpermøde 22/3-2018 med spisning. Opgaveliste mv. sendes til bestyrelse. 

Vi vil se om Niels vil lave årets rute. Nr. plader til løb. Afventer pt. Tilbagemelding fra GF 

inden skilte bestilles ved Leif Nordkvist. Korsørløb er optaget i Veteran Postens 

stævnekalender. Sidste tilmeldingsfrist til Korsørløb er 25/5-2018. I år vil Nr. plader blive 

udleveret på dagen. Øvrigt materiale udsendes pr. mail. Skabelon til køreplade udsendes 

pr. mail. 

6. Status på aftenmøder –  

Aftenmøder fortsætter frem til april måned. 

7. Formanden orienterer. Cafeen i Kulturhus  

Cafeen har åbent i dags timerne, Bestilling igennem kontoret. 

8. Kassereren orienterer. Økonomi og medlems status 

Foredragsaftenen gav et mindre underskud. Mange sene betalere af kontingent. 

Medlemstal opgjort til 339. 

9. Eventuelt 

Carl Aage vil kunne arrangere en rundvisning på Christiansborg, hvilket vi vil arbejde 

videre på. 

Evt. diverse besøg når det bliver køresæson. 

Sommertur udvalg: Jan H., Bent og Carsten barsler med en tysklandstur 11-14/6. 

 

 


