Bramming ModelBaneKlub
Beslutnings protokol fra den 10/9-2013 kl. 2100
1. Deltager / Fraværende.

Deltager: Kim, Preben, Lars, Bent
Fraværende: Ingen.
Godkendt.
Godkendt.

2. Godkendelse af sidste referat.
3. Godkendelse af dagorden.
4. Formand informerer.
4.1. Hvad skal vi sige til kommunen? Vi vil som minimum have de 2 store rum, men gerne det hele. Vi vil
gerne dele det lille rum med formning. Vi vil have nøgle til vores
rum så andre ikke har adgang til vores bane.
4.2. post@bmbk.dk
Vores mail til klubben skal bruges når vi modtager post fra andre
(f.eks. Kommunen), når vi sender mail ud skal den også sendes til
post@bmbk.dk.
5. Kommunen status - Hvor er vi (Lars)? Intet.
6. Info fra kasserer (Kim).
Kassebeholdning er 8200 kr. og kaffekassen er ca. 650 kr.
7. Info fra drift udvalget (Bent).
Intet.
8. Info fra sponser / fonde / legat udvalget (Lars).
Der er lovning på en falck kasse
8.1. Kontakt til Peter Martens Bilag 1.
Der har ikke været nogle kontakt inu.
9. Info fra indkøb / web udvalget (Preben).
Der er købt 10 stk. c-skinner R2 á 16 kr.
10. Næstemøde.
24-09-2013 Kl. 2100
11. Evt.
intet.
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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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