Bramming ModelBaneKlub
Dagsorden til den 13/8-2013 kl. 2100
1. Deltager / Fraværende.
Deltager: Kim, Preben, Lars, Bent
Fraværende: Ingen
2. Godkendelse af sidste referat.
Godkendt.
3. Godkendelse af dagorden.
Godkendt.
4. Formand informerer.
4.1. Mail fra Peter Martens. Bilag 1.
Lars tager kontakt til Peter Martens.
4.2. Mail fra Ian Hill [er der problemer i bestyrelsen?]. Bilag 2.
Nej,.
4.3. Mail fra Alex Lindhardt Nielsen Bilag 3
Det kan kun beklages at en bestyrelses medlem ikke har tid til
bestyrelsens arbejde.
5. Kommunen status - Hvor er vi (Lars)?
5.1. Mail fra Vibeke Holte Schultz. Bilag 4.
Lars tager kontakt til kommunen.
6. Info fra kasserer (Kim).
Kassebeholdningen er 8245,31 kr.
7. Info fra drift udvalget (Bent).
Udstillingsbanen laves i C-skinner.
8. Info fra sponser / fonde / legat udvalget (Lars).
Intet.
9. Info fra indkøb / web udvalget (Preben).
Tilmelding til - og Kontakt til Bramming modelbaneklub er
sikret med kode mod spam.
10. Næstemøde.
10-09-2013 Kl. 2100
11. Evt.
Der skal ryddes op efter hver klubaften
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Bramming ModelBaneKlub
Bilag 1
Fra: Peter Martens [mailto:pmr@priss.dk]
Sendt: 11. juli 2013 09:50
Til: post@bmbk.dk Emne: Penge til din Forening
Til Foreningens Formand
Jeg har åbnet en ny grænsebutik nede v Grænsen Møllehus i en by der hedder Aventoft, og jeg havde en idee til at
støtte jeres forening.
hvis jeg fik lov til at hænge et reklameskilt op i jeres forenings lokaler, hvori jeg hver måned såtter nye tilbudsaviser i,
så vil jeg oprette en konto nede hos mig til jeres forening, hvor jeg opsparer en hvis procent af den samlet
inkøbsværdi som foreningens medlemmer handler for nede hos mig og gi det til jeres forening.
dvs. at hver gang jeres medlemmer handler hos Priss Aventoft støtter de automatisk jeres forening.
hvis i syntes at det er en go idee, er i velkommen til at kontakte mig på 0049 46 64 98 38 025
så kommer jeg gerne forbi og forklarer nærmere
Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen
Peter Martens
Souschef
Priss Aventoft
Tlf. 0049 (0)4664 9838025
Fax 0049 (0)4664 9838027

www.priss.dk
www.facebok.com/verdensbedstepris

Geschäftsfuhrer Niels Sterndorff
HRB Nummer 122602
DE 815 361 499
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Bramming ModelBaneKlub
Bilag 2

Navn: Ian Hill
E-mail: ihvogn@hotmail.com
Kommentar: Hej til alle i bestyrelsen.
Da jeg ikke mener at have tiden til klubben længere og ej heller føler at der er styr på
det bestyrelsesmæssige har jeg derfor besluttet at opsige mit medlemskab af klubben, og i
stedet bruge tiden på at komme videre med mit eget anlægsbyggeri.
Jeg ønsker klubben held og lykke med fremtiden.
Med venlig hilsen
Ian Hill Medlem nummer 19
Bilag 3
Fra: Alex lindhardt Nielsen [mailto:alex160906@gmail.com]
Sendt: 3. august 2013 18:17
Til: Bmbk Bramming
Emne: Opsigelse.

Jeg vil gerne melde mig ud af modelbane klubben Bmbk, da jeg ikke længere har tiden dertil.
Mvh Alex Nielsen
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Bramming ModelBaneKlub
Bilag 4
Hej Lars.
Børn & Kultur, Sekretariatet er ved at få afklaret, om de foreninger, der ønsker lokaler på Hunderup gl.
Skole, kan godkendes som folkeoplysende. Dette kan tidligst afklares efter 5/8-13, da de personer,
som skal afklare dette har ferie de indtil da.
Men jeg vil vurdere, at Bramming Modelbaneklub får lokaler på Hunderup gl. Skole. Det skal bare
afklares endeligt, hvilke lokaler I kan få, fra hvornår og på hvilke præmisser. Det vil ikke koste
Bramming Modelbaneklub noget i 2013, men fra 2014 vil I være omfattet af de nye gebyrregler, som
jeg ikke kender noget til. Hvis du ønsker oplysning herom, kan du kontakte min kollega Pernille Sjørup
efter den 5/8 2013, da hun har ferie indtil da.
Jeg er også i dialog med Ejendomme med henblik på at få flyttet indgang til de lokaler, som Børn &
Kultur, Sekretariatet kan disponere over. Men da det er ferietid, tager ting længere tid for øjeblikket.
Jeg kan godt forstå, at du ønsker en afklaring, men du har først rettet henvendelse om lokaler på
Hunderup gl. Skole den 12/6 2013. Og selv om du har været i dialog med Benthe Sørensen om lokaler
i det tidligere AMU-center i Bramming, har denne sags behandlingstid ikke noget med den nye
henvendelse at gøre.
Så det fremmer ikke sagen, at du skriver til mig hver uge, for jeg er nødt til at afvente svar på de ting,
jeg er ved at afklare. Og som jeg tidligere har skrevet, vil du blive informeret, når der er nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Vibeke Holte Schultz
Fuldmægtig

Børn & Kultur Sekretariat
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 7616 1860 <tel:76161860>
vh@esbjergkommune.dk <mailto:vh@esbjergkommune.dk>

www.esbjergkommune.dk <http://www.esbjergkommune.dk/>

<http://www.energimetropol.dk/>
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