Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 14 marts 2016 Referat nr. 16
Deltagerer: Jørgen, Claus (ref.), Einar, Morten og Jackie.
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Fordeling af kontaktpersoner til udvalg mv.
Modtaget post, herunder også digital post
Økonomi og medlemsstatistik
Orientering fra FBL og udvalgene
Igangværende– og kommende aktiviteter
Hjemmeside og medlemstyring
Eventuelt
Næste møde

1. Godkendelse/ bemærkninger sidste referat.
Referat ingen bemærkninger, godkendt.
Kontaktpersoner:
BBK bestyrelse
Formand:
Einar Andersen
Kasserer:
Jørgen Sandager
Næstformand:
Jackie Olesen
Sekretære:
Claus Johansen
Medlem:
Morten Mortensen
1. Suppleant:
Steffen Bøgelund
2. Suppleant:
Frans Jacobsen

2. Fordeling af kontaktpersoner
Kontaktliste BBK.
Kajakafdelingen.
Ungdomsafdelingen.
Roudvalg.
Kapsejladsudvalg.
Aktivitetsudvalg.
Turudvalg.
Sejlerskolen/Undervisnings-udvalg.
Grejudvalg.
Redaktionsudvalg.
Havnefoged.
Til / fra FBL.
Udlån af klubhus.

Jackie Olsen
Jørgen Sandager
Morten Mortensen
Morten Mortensen
Einar Andersen
Einar Andersen
Claus Johansen
Claus Johansen / Jørgen Sandager
Claus Johansen
Jørgen Sandager
Morten Mortensen
Einar Andersen

3. Modtaget post
Brev omkring TV pakker, vi tager punktet op igen hvis det bliver efterspurgt i løbet af 2016
Forsikringstilbud modtaget, vi mener vi i forvejen er godt forsikret, der gøres ikke andet
her.
Vejle kommune ansøgning vedr. ungdomssejlere, Jørgen har styr på dette, og har kontakt
til ungdomsafdelingen og Vejle kommune.
Sejlsportsligaen brev vedr. udgifter til transport, hvis vi ikke selv kan transportere både i
forbindelse med stævne, bestyrelsen fortager sit ikke noget vedr. dette, da vi ikke har hørt
at der skulle være problemer i BBK.
Sponsorat til J70 sejlsport liga kapsejllads i Kiel, Einar kontakter Jørn Sten Pedersen vedr.
dette.
4. Økonomi
Jørgen sender regninger ud inden længe, der bliver sendt til 583 medlemmer.
Der er kommet betaling fra Mikkel Beha arrangement, beløbet skal bruges blandt alle vores
udvalg på en fælles investering i en rib.
Der skal tages stilling til indkøb af rib, grejudvalget tages med på råd, den ene følgebåd skal
muligvis sælges for at give bedre økonomi til indkøb af rib.
5. Ingen bemærkninger, der har ikke været møder i FBL siden BBK generalforsamling.
6. Igangværende– og kommende aktiviteter.
31/3 Stormøde BBK
23/4 Standerhejsning BBK kl. 14.00
30/4 Fælles rengøring klubhus
29/5 Vild med vand (havnens dag), opbakning fra BBK

7. Hjemmeside og medlemstyring
Poul Dinesen skal lave administrator rettigheder for BBK
Der skal arbejdes på en fælles database til administration af BBK medlemmers e-mail
adresser og ikke som de to vi har i dag.
8. Der skal laves et møde med Poul, hvor hjemmesiden mm. drøftes.
Der arbejdes på skiltning/informations tavle på havnen, som skal hænge på klubhuset
udvendigt, som kan informere gæster om hvilke aktiviteter BBK kan tilbyde.
9. Eventuelt.
Skiltning på havnen, Jackie tager kontakt til nogle kreative folk.
Holder til kajak så de kan vaskes mm. ved flydebroen. Jackie tager kontakt til Jan vedr.
dette.
Dagsorden + dato for kommende aktiviteter (Claus laver dagsorden)
Masteskur skal tømmes inden d. 30/4
Jørgen savner sikkerheds plan fra kajak, Jackie tager dette op med kajak.
10. Næste møder.
Tirsdag d. 3/5 kl. 19.00-21.30 møde nr. 17
Torsdag 16/6 kl. 19.00-212.30 møde nr. 18
Med venlig hilsen
Bestyrelsen BBK.

