
CMC Vestsjælland  

Bestyrelsesmøde 10. august 2021 

 

Deltagere: Anker, Mona, Mogens, Tom og Jørgen L.  

Tid: 19:00 Kl. 

Sted: Hos Anker. 

Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat. 

 2. Bestyrelsen konstituerer sig. 

 3. Arrangementer. 

 4. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder. 

 5. Klubben promovere sig. (Flere medlemmer) 

 6. Kolonnekørsel. 

 7. Regnskab. 

 

Ad. 1.   Godkendt, ikke noget at bemærke. 

Ad. 2.   Mogens, forsætter som Web Master, Tom blev valgt som næstformand og Jørgen L. forsætter som   

             sekretær. 

Ad. 3.   18. september 2021, Kl. 9:30.  Egeskov Mc Træf. 

               2. november 2021, Kl. 17:30.  ”Klub mad” Hos Mona & Kurt.  

               5. december 2021, Kl. 14:00.  Gløgg, hos Anker. (Bestyrelsesmøde 2 tim. før) 

             Mogens laver 1 el. 2 ture, og sætter dem i kalenderen på hjemmesiden.     

Ad. 4.   Alle var enige om, at bestyrelsessuppleanter kan komme med til møder.   

Ad. 5.   Skal klubben være større? Skal mødestedet flyttes til Havneparken, for, evt. at få flere      

             medlemmer. Flere mente ikke, det var en god ide, der er ikke nogen tankstation, der måske er for                  

             meget at kigge på og snakke med, og så får vi ikke kørt. Ok tanken bibeholdes som mødested.     

             Skal der billeder af medlemmerne på hjemmesiden, for at synlig gøre klubben bedre, det mente            

             alle var en god ide, men der skal foreligge en tilladelse fra hvert medlem. Der bliver sendt en  

             tilladelse ud til medlemmerne, som skal underskrives og afleveres el. sendes til bestyrelsen. 

             FB-Gruppen: skal den være åben for alle, så alle kan læse om os. Der var flere der ikke ville have  

             den skal være åben, for så kan alle søge på en personligt, og det er ikke så godt. FB-Gruppen,   

             forsætter som lukket. 



Ad. 6.   Der er vist på hjemmesiden, hvordan vi kan køre, men Anker synes der mangler noget om, 

             hvad vi gør, hvis nogen bliver væk. Bestyrelsen laver et nyt udkast til, hvordan vi skal køre. 

             Anker prøver at finde noget om emnet. 

Ad. 7   Jørgen kunne ikke finde ud af regnskabet, det vi fik udleveret til Generalforsamlingen, hvordan 

            tallene er fremkommet. Der var nogle tal der ikke stemte, men kunne ikke lige huske hvad/hvor. 

             

NB!   Efterfølgende har jeg fundet ud af, at det var underskuddet det ikke stemte, har talt med Mona 

          om det, og det er blevet rettet.  

 

 

p.b.v. 

sekretær 

Jørgen Larsen 

                                                                                                                                                                          


