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Klubbmøtet
Onsdag 7. november
kl 1900 kjem Jacob Langvik på klubbmøtet for å
snakka om fjordafarten
før i tidå.
Klubbsaker: Bryllupskjøring

Vinterlagring:
Det er klart for lagring! Leiga
er sett til kr 100 pr. månad for
medlemmer. Ledig plass etter
7.november kan gå til ikkjemedlemmer - til dobbel takst.
Bilane må ut siste helga i april
2013. Lengre lagring kan
avtalast. Leiga skal betalast på
førehand. Hussjef er Rolf Sæbø.

Bruk av verkstad:
Styret har laga reglar for bruk
av verkstaden. Desse vil bli
slått opp inne i verkstaden.
Meininga er å gjera denne
tilgjengelig for flest mulig. Det
er derfor sett prisar på bruken;
kr 250 for ei veke og kr 50
for eit døgn. Langtidsbruk,
over ei veke, skal avtalast på
førehand med hussjefen.
For større prosjekt kan ein
avtala anna leige - viss det
ikkje er for stor pågang på
vanlig bruk.

Uteområdet
Dette skal brukast til parkering, men ikkje for delebilar.

Før opp org.nr. 994 773 186

Nygrusa oppstillingsplass
Dugnadsgjengen er rimelig godt fornøgde med lørdagens innsats! Og
oppstillingsplassen blei fin. Styret takkar Magnar Ur for god sørvis!

Ryfylkeløpet 2013...
Løpskomité for neste års løp er Laila Sæbø Veland, Helge Barka og
Audun Østerhus. Styret har laga ein struktur for praktiske oppgaver.
Og ein reknar med at folk er villige til å stilla når dei blir bedne om
det.... enten i cateringen, merking av løypa eller markedsføring med
ansvar for påmelding og resultatliste. Også i år vil me satsa på
samarbeid med Livsglede for eldre.

Husregler for verkstedet:
All bruk av verksted skal avtales med hussjef for å registrere inn- og
utdato. Verksted skal kun brukes til klubbmedlemmenes biler, annen
bruk avtales med hussjef. Ved mer omfattende prosjekt avtales betaling
med styret. Det skal ikke stå delebiler eller vrakbiler i garasje eller på
uteområdet. Batterikabler skal skrues av batteri når bilen er inne. Det
skal være ryddig inne og ute, det ryddes alltid etter bruk. Bileier har
ansvar for forsikring på kjøretøy når det er inne på verkstedet. Forhold
som måtte oppstå og som ikke står i husreglene, avklares med styret
Etter bruk av verksted betales leie umiddelbart til kontonr.
3205.22.48433.

Tips til klubbmøtene:

Plan for styremøtene:

- Kanskje du har noko
interessant å fortelja om?
Gi styret beskjed!!

14.11. - 12.12.
- i tilfelle du har saker som
du meiner styret bør ta tak i!
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