MARTEC Maskinmesterklub

Referat fra bestyrelsesmøde den 25.-03.-2014
Mødedeltagere:

Albin, Tommy og Arly
Fraværende med afbud: Peter (syg), Steen (sejler) og Jacob (anden aftale)

Referent:

Arly

Mødets dagsorden var:
1. Konstituering af bestyrelsen.
2. Evaluering af virksomhedsbesøget på Niels Juels Vej, 12.-03.-2014.
3. Diskussion om årets forårstur:
a. Jeg har nogle data for en bustur til Fur, som jeg vil diskutere med jer.
b. Evt. andre forslag fremlægges.
c. De fremlagte forslag diskuteres, og vi tilstræber at træffe beslutning om, hvilken tur
vi skal vælge ud fra interesse og økonomi.
4. Grovplanlægning af aktiviteter for resten af 2014.
5. Diskussion om passive og aktive medlemmer. Hvad er et passivt medlem? Hvilke rettigheder og forpligtelser har et passivt medlem?
6. Diskussion om opdatering af medlemskartotekets e-mail-register.
7. Eventuelt.
Ad 1)

På sidste bestyrelsesmøde blev Peter genvalgt som kasserer, og Arly blev udpeget som
sekretær; men valget af næstformand blev udsat pga. det lille fremmøde. Derfor er det
på dagsordenen igen, og denne gang blev Tommy foreslået og valgt som næstformand.
Dermed er konstitueringen på plads.

Ad 2)

Vi var enige om, at besøget på varmeværket på Niels Juels Vej havde været både relevant og interessant, og med et fremmøde til et fyraftensarrangement på 13 medlemmer, vil vi tillade os at kalde det en succes.

Ad 3)

Angående forårsturen:
a) Arly fremlagde nogle data om udgifter for en tur til Fur, som blev diskuteret.
b) Tommy fremsatte et forslag om besøg på Aalborg Vandværk, og Arly byggede videre på forslaget med et besøg på Aalborg Marinemuseum.
c) Disse forslag undersøges nærmere inden vi tager endelig stilling til, hvor forårsturen går hen.

Ad 4)

Grovplanlægningen for 2014 ser indtil videre således ud:
1. Vi sigter mod en forårstur lørdag den 24. maj.
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2. Måske et fyraftensbesøg på isbryderne i september, hvis vi kan nå det, inden de
bliver solgt.
3. Generalforsamling i oktober eller november.
4. Besøg i MAN-Diesels nye testcenter (hvis det er muligt) i november eller december.
Ad 5)

Det ligger klart, at der er ingen ting i vores vedtægt, der tilsiger, at man kan være passivt medlem. Enten er man medlem, eller også er man ikke.
Arly vil derfor i nærmeste fremtid kontakte de passive medlemmer pr. mail, og lade
dem tage stilling til, om de ønsker at være (betalende) medlem, eller om vi skal slette
dem fra medlemskartoteket.

Ad 6)

Da Arly udsendte invitationen til Niels Juls Vej pr. mail, var der en masse mails der
kom retur pga. fejl i mailadresserne. Derfor opfordres alle medlemmer til at gå ind i
medlemsregisteret og tilrette deres egne informationer, især således at det virkelig er den private mailadresse, der er anført under privat mailadresse, og evt. arbejdsmail er anført under arbejdsmail.
Er man i tvivl om, hvordan det gøres, så henvend jer venligst til Arly, evt. pr. mail eller telefon. Så tager vi den derfra.

Ad 7)

Ved den seneste generalforsamling i oktober 2013 nævnte Henrik Gregersen, at MMF
støtter foreninger som vores med 50 kr. pr. medlem til alle arrangementer.
Arly har derfor haft flere samtaler med Per Jørgensen og Kåre Lund Nielsen fra MMF,
og svaret er, at MMF ikke støtter foreninger generelt; men til særlige lejligheder og
særlig store omkostninger, som f.eks. leje af en bus, vil MMF gerne være behjælpelig
med et tilskud.
Jeg har aftalt med Kåre Lund Nielsen, at når vi har overblik over busomkostningerne i
forbindelse med forårsturen, sender jeg et budget til ham, hvorefter han tildeler os et
passende støttebeløb.
Sådan slutter de sidste års debat om støtte fra MMF.

Mødet sluttede klokken 20.15
Den 26.-03.-2014
Formand og sekretær
Arly Nielsen

