Saker til ekstraordinært årsmøte 3. september 2019
Jubileumsfeiring 6. juni 2020
Vi planlegger en ÅPEN dag fra kl 12 til kl 15 på Røde Kors huset med enkel servering.
Festmiddag Vestlia Resort kl 18.30.
Invitasjoner: Korpsledere og lokalforeningsledere i vårt område med ledsagere.
Aktive hovedmedlemmer i Geilo Røde Kors med ledsager.
President og Generalsekretær, landsrådsleder Hjelpekorps i Norges RK.
Leder Buskerud RK, Daglig leder BRK, Leder Hjelpekorps BRK. Lensmann.
Pris 3-retters middag kr 600 p p
Overnatting dekkes av den enkelte.
Vi forventer at jubileumsfeiringen vil komme på ca kr 150 – 200 000.
Styrets forslag til ekstraordinært årsmøte:
Årsmøtet godkjenner at det kan brukes inntil kr 200 000 på jubileumsfeiringen i 2020.
----------------------------------------Hjelpekorpset og 6-hjuling
Det har i sommer vært flere oppdrag, utenfor veg, der vi kommer til kort med den ATVen vi har i dag.
Vi må da låne/leie inn andres utstyr. Ønsket fra medlemmene er å selge den ATV vi har og kjøpe en
ny 6-hjuling. Vi går inn i en stor jaktsesong og må forvente flere oppdrag.
Tilbud på ny Can-AM Outlander MAX 6x6 650 PRO+T – Side Wall
Totalpris med utstyr kr 202 000.Polaris Sportsman 6x6 570 EPS [T3a] Sage Green EU-traktor
Totalpris med utstyr kr 181 735.Forventet salgspris pris på ATV 4x4 er kr 80 – 100 000 inkl beltekit.
E-post 21/8 fra Kenneth og Geir: «Som nevnt på sist styremøte 19.08-19 så skulle vi ha en test av 6
hjulinger på kommende lørdag.
I den forbindelse så valgte vi å kontakte de forhandlerne vi har fått tilbud fra. Hallingdal motor og
fritid(Polaris) sa seg positiv til dette, Bilplaneten(Canam) ville ikke låne ut til oss. Begrunnet dette med
at de som ville ha ny 6 hjuling, ville ha den ubrukt. Og de hadde ingen demo kjøretøy, og under
samtale med dem, så trakk de tilbudet om å stille med 6 hjuling ved evt. havari.
De kunne stille med en 4 hjuling, visst de hadde en tilgjengelig.
Og ut fra denne samtale med Bilplaneten (Canam) så anbefaler jeg (Kenneth) og Geir at vi velger å
kjøpe Polaris fra Hallingdal motor og fritid (som er villig til å stille med backup kjøretøy)
Da ser vi ikke behov for testkjøring på kommende lørdag, men vi låner den til Aker rallar rittet(
Haugastøl-Finse)
Med vennlig hilsen Kenneth og Geir
Styrets forslag til ekstraordinært årsmøte:
Årsmøtet godkjenner at det kjøpes inn ny Polaris Sportsman 6x6 570 EPS [T3a] Sage Green EUtraktor, etter innstilling fra hjelpekorpset, inntil kr 181 735. Gammel ATV og beltekit selges.
-----------------------------------------------------Sak 3 Flaskecontainere
Vi tenger å skifte ut resterende plastcontainere så blir vi kvitt det meste av svinnet.
Ny container koster ca kr 7 000 pr stk ferdig lakka. Dette inkl Toll, mva og frakt.
Vi kjøper inn 22 stk, et fullt lass fra Tyskland.
Styrets forslag til ekstraordinært årsmøte:
Årsmøte godkjenner innkjøp av 22 nye stålcontainere, ca kr 160 000.

