
Veteran Motorcyklens Venner: 

 

27/9-2022 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2022 kl. 11.00 i klublokalet. 

Kirsten Bols og Jan Larsen også indkaldt. 

Per Brandhøj meldte afbud til mødet. 

Klubben havde bestilt en sandwich til hver deltager. 

Dagsorden: 

1. Status på medlemmer og kasseres arbejde med myndigheder mv. Regler for opkrævning af 

kontingent når året er ved at udrende. 

a. Kasserer gjorde rede for alt arbejdet med Virk og adgang til elektronisk post. 

b. Klubben har 298 medlemmer, 34 udmeldte i årets løb 

c. Nye medlemmer efter 1/10 opkræves først i det nye år. 

2. Klubblad september 2022, Ny leverandør, stofmangel. Lettere forsinket 

Nyt klubblad udsendes i uge 41. Bestyrelsen drøftede om vi stadig skal have et papirblad, 

elektronisk blad på hjemmesiden, evt.kun 1 blad årligt. Vendes på generalforsamlingen for 

at høre medlemmers mening. Hvorledes med vores annoncører?? 

 

3. Generalforsamling torsdag den 17. november 2022. Indkaldelse i klubblad. Forplejning? Sted? 

Anders har lovet at lave gule ærter som tidligere. Afholdes i klublokalet da Cafeen er 

optaget. 

Carsten forbereder generalforsamling med hvem er på valg samt dagsorden 

4. Foredragsaften i oktober og marts måned, stumpemarked i januar – hvad gør vi…. Vi har et par 

forslag i ærmet. Evt. kørelærer i oktober og Agnes i marts 

Såge lavede aftale med kørelærer Jens, der kommer 27/10-22 kl 18.00. Vi sørger for spisning 

bestyrelse og Jens inden foredraget. Carsten undersøger om Agnes kan holde foredrag i marts 

2023. Vi blev enige om at droppe stumpemarked og i stedet lave en filmaften i klubben. Gløggaften 

8/12-22 hvor Jan og Såge arrangerer bankospil 

5. Korsørløb 2023 Magasinbygningen er booket 3-4/6-2023. 

Der afholdes hjælpermøde i begyndelsen af marts 2023 og slutteligt hjælpermøde 14 dage før 

løbet, hvor alle opgaver skal være placeret på hjælpere. 

6. Vi skal have set på vores lydanlæg i klublokalet og få det til at virke optimalt. 

Jan Christoffersen vil kontakte Niels-Erik Madsen for at få kontakt til hans bror der evt. vil komme 

og se på vores lydanlæg så det kan virke optimalt. 

7. Oprydning i metalskabe og kælder. 

På aftenmøde den 13/10-22 har vi fællesarbejde i klubben hvor vi skal have orden på skabene og 

alle bladene. 

8. Indlæg fra bestyrelsesmedlemmer 

9. Eventuelt 



Jan Larsen orienterede om at Cookies delen på hjemmesiden ikke er helt OK. Lau, vores IT-nørd, 

arbejder på at få det ordnet. 

Mvh Carsten  


