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PKT. SAKER 

 
ANSV 
 

DATO 

6.06 Gjenstående arbeider på ferdigetssenteret. 
 
#26 Martinsen og sønn må komme og koble strømmen til lys 
 
#27 strømmen er koblet, jording mangler. Står på Morten. 
Pål purrer Morten på “mannnen”. 
 
#28 er ikke ferdig. jordinga er på plass, men lampene er ikke 
ttilkoblet!?!? 
 

Pål 
 
Pål 

 
 
21/1/19 

12.7 Selge skiltplass 
Kom med forslag til nye sponsorer til neste møte  
 
#27 Wok market - fortsette, eller fjerne skilt ? 
 
#28 samme 
 

Alle  

16.1 Skilt til de forskjellige “hindrene” på ferdighetssenter. QR 
kode med link til youtube video, howto. 
Lukas og Rasmus kan lage video. 
 

Rasmus Vår/sommer/
høst 19 

20.1 Ny runde med klubbtrøyer 
 
#26 - Ny runde - bestillingsskjema - behov 
#27 Hanne har snakket med craft. ikke hørt noe tilbake fra 
de. 
hanne purrer de opp. 
 
#28 hanne purrer på hanne. prøver er mottatt, kun i medium, 
men ligger hjemme 

Hanne 
 
Hanne 
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23.2 Caps til cruxjam 2019 

Ole sjekker med Knut hvor HBP har bestilt fra 
 
#25 Ole sjekker. 
#26 MÅ ha 
#27 Ole har hørt med knut, nå. 
 juel media. hatland.com 
 
#28 Hanne sjekker med Craft / new wave. 
#28 6 stk cruxguard. 1 kæmpsjef. 30 capser. 
#28 Marius sjekker hatstore.no 
 
 

Ole  

23.7 FH-sykkelturer: Få påmeldte.. 
Hanne finner en flyer ang. turene. Kan Bente hjelpe til med 
noe? 
Har turene noe for seg lenger? 
 
#25 Ingen endring - finne på noe rart itl neste år for å få med 
flere på tur 
#26 står 
#27 Står 
 
#28 Hanne har hatt møte med Bente. mål om å få opp 
deltakelsen. Vurderer å prøve frem til sommeren.Vurdere til 
sommeren om det skal fortsettes eller ikke. 
 

Hanne  

25.1 Damenes mekkeaften 0 for medlem, 250 for ikke medlemmer 
 
#26 . Rasmus holder og Rasmus poster. 
 
#27 Etter vinterferien. 
 
#28 Rasmus finner en dato. Tenker å ha det på Pedalen. 
 
 

Rasmus etter 
vinterferie 

 Cruxjam 2019 - 5-7 april 
 
#26 Ole lager arr. 
 
#27 CruxJam blir utsatt. Blir 3-5 mai. Ole lager facebook arr. 
Hadde vært moro å fått noen til å filme + komponere en 
video av helga 
 
#28 Marius sjekker hvem som er grunneiere på testrunden. 
Så opp kukleva. 
 
# Må ordne med premier 

Ole Henrik 
 
 
 
Ole Henrik 
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# Transition kommer, skal ha pump challenge 
# Crux vakter har vi nok av 
# Trenger en til til mat. 
# Guider til lørdag og søndag. 
 
 

    
 
Gressvik den 25.3.2019 
ref. Marius Larssen 


