Nummer 4 2010

Innbrudd i
konteiner!
En eller annen gang i løpt av helgen 14-15 August ble
konteineren vår tømt for plentraktor, snøfreser, kanttrimmer
og strømaggregat. I tillegg forsvant det også et par propanflasker. Tyveriet er meldt til politiet og til vårt forsikringsselskap.
Det er fryktelig irriterende og frustrerende at ikke engang slike små verdier kan få være i fred. Og selv om at vi
er forsikret så vil dette bety et vist økonomisk tap for klubben.
Styret har allerede kjøpt inn ny plentraktor, uten den er
det ingen stripe. Men vi har samtidig besluttet at vi venter
til forsikringsoppgjøret er ferdig før vi går til erstatning av
de øvrige tingene som er stjålet. Klubben har i øyeblikket
ikke kapital til å forskutterer investeringen.
Det er skiftet lås på konteineren og inntil videre har
materialforvalter Roger, og styreleder Niels de 2 nøklene
som eksisterer. Ta kontakt med en av oss ved akutt behov.
Låsen er av en type der nøkler kun kopieres mot fremvisning av kodekort. Alle og enhver kan derfor ikke bare få
kopiert nøkkel. Det vil bli kopiert flere nøkler og disse vil
bli utlevert mot at det signeres en kvitteringsliste (detaljer
kommer senere). Styret har vedtatt å begrense antall nøkler
til konteineren, det er ikke alle som trenger å ha denne.
Vi vil også i nærmeste fremtid skifte lås på brakka.
Dessverre betyr det at alle må kjøpe ny nøkkel. Det vil samtidig bli opprettet kvitteringsliste for denne nøkkelen også.

Medlemsmøter
Det er satt opp følgende møter utover høsten:
●
Onsdag 8. September.
●
Onsdag 13. Oktober
●
Onsdag 10. November
●
Onsdag 8. Desember
Møtene starter kl 19:00 på Meierigården kro i Lørenfallet.
Normalt har vi styremøte fra kl 18:00, så hvis noen av
medlemmene ønsker å snakke med styret er de velkomne til å stikke hodet innom styremøtet.

Hjelp til
valgkomiteen
Det er allerede nå klart at flere av medlemmene i styret
ikke har anledning til å fortsette etter neste årsmøte.
Vi trenger derfor å rekruttere minimum 4 kandidater til
styret.
Slik styret er satt sammen nå så er de fleste av oss blant
de som er relativt lite aktive på stripa.
De mest aktive medlemmene oppfordres derfor til å ta
ansvar for styre og stell i klubben.
Ta kontakt med Terje Fagermoen, 909 85 759 eller
Jørn Vevle, 957 15 154
HUSK!
Uten et styre slutter klubben å eksisterer.

