
  

Bestyrelsesmøde i Dansk Bavariaklub 

Lørdag d. 26.2.2022 kl. 12 i Skåstrup 

 

Tilstede: Niels Arne, Fritz, Jette, Niels, Michael, Claus, Peter, Gert og Anne 

Michael Bygballe deltager som medlem af festudvalget. 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

2. Økonomi 

3. Kontingentopkrævning 2022 

4. Landstræffet 2022 

5. Lokaltræffene 2022 

6. Hjemmesiden, hvor langt er vi fra det endeligt? Undervisning i brugen af 

hjemmesiden 

7. Generalforsamling i 2022 

8. Hvordan får Facebook venner ind i klubben? 

9. Fordeling af opgaver i forbindelse med Landstræffet 

10. Salg af sponsorgaver fra Leif Nielsen? 

11. Eventuelt 

12. Næste møde 

Referat 

Referent: Anne Green 

1. Formanden orienterer, der er ikke afholdt arrangementer siden 

generalforsamling 2.10.2021 

2. Dansk Bavaria Klub har 266.009,90 kr. på kontoen og 338 medlemmer d.d. 

3. Der udsendes mail til alle medlemmer om betaling af kontingent. 

4. Se vedlagte ref. fra Festudvalget. 

5. Alle er velkomne til at arrangere lokaltræf i 2022. 

6. +10: Niels har lagt en del om. Er der problem med at logge ind, kan der under 

Din profil ændres kode. Der sendes regning for at annoncere på hjemmesiden 

ud til sponsorer. Fritz kontakter Leif m.h.p. auktion på Jubilæumstræffet 



7. Generalforsamling bliver lørdag (28.5.2022) kl. 11 og bestyrelsesmøde torsdag 

(26.5.22) 

8. Forslag om, at mere og flere ting lægges på Facebook, f.eks.  Jubilæumstræf og 

lokaltræf. 

9. Se vedlagte om Landstræf. 

10.  se under pkt. 6 

11.Niels Arne har fået forespørgsel fra medlem fra Bogense om, hvorvidt   Dansk 

Bavaria Klub vil bevilge Bavariapokal til vinder af Fyn Rundt. Den, der 

vinderpokal (hvis ikke medlem) får et års gratis medlemskab. 

     12.Næste bestyrelsesmøde torsdag på Landstræf, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANDSTRÆF; 

1. Michael Bygballe står for registrering og ankomst af både. Campere holder på 

de dertil indrettede pladser rundt på havnen. Peter opsætter Beachflag. 

2. Borddækning: Gert, Michael og Anne med hjælp fra medlemmer. 

3. Jette har bestilt duge og servietter. 

4. Michael sørger for vin, Peter for øl og vand. Jette har bestilt kaffemaskine og 

køber kaffe. Peter bestiller køleskab. 

5. Jette finder ud af, hvem der sørger for blomster. 

6. Fritz tænder op i grill torsdag. 

7. Peter sørger for, at der er grill og kul torsdag og Peter sørger for rundstykker 

og kaffe i teltet fredag. 

 

 

 

 

 

 

 


