Bestyrelsesmøde 22. Marts 2017
Tilstede: Per Nielsen, Niels Arne, Peter M og Mette M
Afbud: Peter B og Jørn.

1.
Jørn har af helbredsmæssig årsag valgt at trække sig som bestyrelsesmedlem i N-modulvest, derfor
konstitueres Niels Arne til bestyrelsesmedlem. Niels Arne har været med hele tiden til alle møder, men får
nu stemmeret.
2.
Klubben har fået farvekode og vi har fået tildelt 25 loco adresser til gæster.
Farven Orange – blå – blå Orange.
5375 – 5399 bruges i forbindelse med køredage.
3.
Bestyrelsen udsender indbydelse til klubbens egen weekend 21-23/4. Da der kun er 2 medlemmer pt der
har vist interesse, samt 4 bestyrelsesmedlemmer.
4.
Bestilling af Displays. Bestyrelsen har besluttet at vi bestiller 2 displays. 1. Klubinfo – 1 info om
modulbyggeri. Disse bestilles og håber kan blive klar til Køge 2017.
5.
Når der bliver lavet fælles indkøb, vil der være en tilmeldingsfrist, samt en betalingsfrist 5 dage efter. Hvis
der ikke er indbetalt penge til fristen, vil varen ikke blive bestilt.
Betalingsfrist vil som ofte være den 2. i mdr.
Med hensyn til klubtøj bestilling vil dette fremadrettet ske når klubben har en stilling på 10 polo /
hættetrøje.

6.
Tilmelding til Fremo træf i Prag er 15/6 2017.
Vi udsender mail til klubbens medlemmer om træffet i Prag.

Vi opfordre klubbens medlemmer til at kører sammen, i det omfang det er muligt. Der skal bestilles
overnatning og koordineres for evt deltagelse af N-Modulvest.

7.
Næste bestyrelsesmøde d.16 Maj 19.30. Evaluering af årets gang – Planlægning sommerfest – fastsættelse
af klubmøde datoer til efteråret.

8.

Drejebog ”Jylland Træf”
Inden træffet:
Bestil hal og overnatning.
Afhentning af nøgler / alarm
Ansøge brandmyndigheder.
Tilmelding for moduler til træffet 1/12.
Tilmelding til træffet 3/1.
Hente øl og vand i Tyskland (21 kasser / 40 pers).
Bestilling af mad.
Fremstilling af plakater / skilte / folder.
Køreplan og sporplan skal laves.
Undersøge muligheden for Cafe.
Afhentning af mælkekasser (20)
Affaldsstativer / affalds sortering
Annoncer på forhånd / medier.
Økonomi.
Lave bemandingsliste.

Tænke på madspild.
Udstyrsliste klub / lån.

Under træffet
Nøgle ansvarlig.
Mad ansvarlig.
Unions møde.
Økonomi.
Oprydninger under træffet.
Evt. gaver som tak for hjælpen.

Efter træffet
Økonomi
Oprydning ved nedbrydning
Tilbagelevering af mælkekasser
Bortskaffelse af affald
Nedtagning af skilte
Mad retur
Rengøring af køkken / klasselokaler.
Udlevering af overskydende mad.
Generel oprydning.
Evaluering.

Ydermer er der lavet et program for træffet af Peter B.

