Status
Efter lidt hård chokstart for den nye bestyrelse er der nu ved at komme lidt rutine ind hos den nye
bestyrelse og alle på valg har accepteret genvalg.
Klubben har for indeværende 142 medlemmer, hvilket er en tilgang på x medlemmer.
I forbindelse med bestyrelsesskiftet har vi skiftet bank, mest pga omkostningerne i forbindelse med ga
hvidvaskningsregler. Klubben skulle CVR registreres.
Yderligere har bestyrelsen valgt at tilmelde sig mobile pay, både fordi det er lettere for medlemmerne at
foretage betaling til klubben, mest med hensyn til kontingent og ud fra betragtningen om at den
medlemsfragang der er hvert år omkring kontingentbetalingen ville mindskes med den forenklede betaling.
Hjemmesiden er opdateret med mobilepay info på indmeldelsessiden, således at nye medlemmer kan
betale samtidig med indmeldelsen.
Klubben har samtidig oprettet et forum på hjemmesiden. Dette er for tiden ikke kørende da vores vært har
flyttet deres blog over på en ny platform. Dette kræver at webmaster afsætter lidt tid til at få oprettet et
nyt forum på den nye platform – men det komme.
Medlemsliste
Klubben udsender et spørgeskema senere med henblik på at lægge en medlemsliste i forummet som jo er
beskyttet med login. Hvert medlem bliver bedt om at tage stilling til hvilke info der skal med på deres info
(navn, adresse, tlf og mail). Denne stillingtagen er allerede lagt ind på nye medlemmers tilmeldingsblanket.

Afholdte arrangementer:
I februar blev der sædvanen tro afholdt bowlingturnering med 25 medlemmer tilmeldt
Søndagsturene – 3 af de 4 planlagte datoer blev afholdt med ture ført af klubmedlemmer der havde
påtaget sig at lave en tur samt arrangere kaffebord efterfølgende – desuden blev det til en ekstra tur i
uudforskede egne (Vejle Ådal samt langs sydsiden af Vejle Fjord. Denne tur var arrangeret af Brørup MC.
Der har generelt været pæn deltagelse i disse ture.
Påskelørdag Tønder (businees as usual)
St. bededag, havde vi en tur til Sydfyn med madpakkespisning på Fjællebroen havn. Turen gik derefter
videre via Svendborg og Storebælt til MC Camp Fyn, hvor der var Kaffe med lagkage. Turen var arrangeret
af Lars P – men pga vejret blev turen rykket fra fredag til lørdag, hvilket var klogt da det var stålende vejr
lørdag.

I år gik Kristi himmelfartsturen til Harzen. Blot 7 medlemmer havde tilmeldt sig, men afsted gik det til Biker
Oase i det østlige Harzen. Stedet vandt ved nærmere bekendtskab. Enkelt, men i orden.
Aftenkøreturene har også haft pæn tilslutning hver gang og sidste køreaften var som sædvanlig med
afslutning hos Lars Holm – ikke det bedste vejr men nogle havde dog modet til at møde op hos Lars i 4 hjul
med tag.
Bestyrelsen vil gerne sige tak til de medlemmer der har påtaget sig at arrangere (føre) turene i år – store
som små!

Næste sæson
Bestyrelsen håber at når vi når til kontingentbetalingen at alle medlemmer vælger at fortsætte deres
medlemskab (også gjort lettere med mobilepay), samt at vi ser mange nye tohjulede i klubben.
Af arrangementer i næste sæson starter vi som sædvanlig op med bowling i februar (første fredag i februar,
køreaftener fra april, søndagsturene og en bededagstur samt Kr. Himmelfartstur som i næste sæson vil gå
til Stralsund (ved Rügen).
--------------------------------------------------------------------Til bestyrelsen: Skal vi arrangere en sensommertur (måske Berlin, der ligger et Bikerhotel lige nordøst for
centrum)

