amcar Fredrikstad
Strykerveien 19
1658 Torp
kontakt@amcarfredrikstad.com
www.amcarfredrikstad.com

Til alle Amcar Fredrikstad sine medlemmer, les og gi oss tilbakemelding.
Vi har blitt kontaktet av HOG Østfold ( Harley Owners Group), da de trenger lokaler.
De ønsker å leie ett lokale med plass til medlemsmøter og oppbevaring av utstyr.
Vi i Styret Amcar Fredrikstad har hatt en liten dialog og vist frem lokaler og sett på hvilke
muligheter vi sitter på.
Vi kan tenke oss å leie ut lokalene våre til HOG 4 ganger pr. mnd- fortrinnsvis torsdag og å leie ut
lager rom i 2 etg til venstre for trappen når man kommer opp. Eventuelt plass til grill i container.
Tankene er som føler:
Vi kan leie ut lokaler for kr 3000 pr. mnd. til lager og benyttelse hver torsdag.
Vi oppretter ett felles hus styre besående av 2 fra hver klubb, som kan holde styr på drift av
lokaler.
Det være seg maling / utbedringer / vask / utsmykning osv.
I fremtiden kan dette også innebære f.eks. felle kiosk kasse, som skaffer midler til kaffe / brus og
annet kiosk materiell. Det kan også være aktuelt med samling lørdager for vaffel / kaffe / event.
Kanskje felles for alle medlemmer med 2 og 4 hjul……
Målet er at lokalet blir benyttet mer.
Klubbene kan også hjelpe hverandre på arrangement / samlinger hvis det skulle være ønskelig.
Styret ønsker ikke å overkjøre noen med å ta en slik avgjørelse alene, og vi kan ikke ha store
medlems møter om dagen med maks 10 personer i disse korona tider.

Trenger derfor din tilbakemelding.
Send oss en SMS- til 95222730
Ja, og navn hvis du mener dette er ok
Nei, og navn hvis du mener dette ikke er ok.
Eller send oss en mail med tanker rundet dette til:
terje.bjerklund@bilbutikk1.no
kontakt@amcarfredikstad.com
jangroes@gmail.com
Ber om rask tilbakemelding!!!!!!!
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