Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 1. juni 2015 (referat nr. 10)
Deltagere:
Jørgen, Einar, Steffen, Bent, Morten, Claus, Jette (ref.)

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Opfølgning på sidste møde
Kaffekøb incl. levering af kaffebrygger undersøgt, men er ikke en løsning (vi kan
ikke aftage de mængder, der ’kræves’).
Kaffemaskiner: Der indkøbes to nye kaffemaskiner (Moccamaster).
Hængelås: Der indkøbes ny hængelås til lang container.
Bruser, udendørs: Kajakafd.s grejfolk arbejder hermed.
VM, Gardasøen: Tilskud er udbetalt.
Livreddere, svømmehal vinter: Der skal uddannes min. 3-4 livreddere.
3. Kommende aktiviteter
Sct. Hans:
Bål er ved at blive bygget op.
Aktivitetsudvalget laver heks.
Vi har ingen båltaler. Einar følger op på forslag til taler, samt udsender info til
medlemmer.
Visens Skib - 10.juli:
Personalet på skibet bespises på Galionen. Info til medlemmer + pressemeddelelse til
lokalbladet. Steffen laver udkast til pressemeddelelse.
4. Modtaget post
 Mail fra A. Borup vedr. Nordea Fondens kampagne ”Vild med vand” (i alt 8
mio. kr. til uddeling). Kontaktpersoner skal findes, hvis vi skal deltage. Mere
info til havnene inden sommerferien. Bent melder sig som kontaktperson i
første omgang.
 Medlemsundersøgelse, Dansk Sejlunion, lægges på hjemmeside.
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 Forsikringer: Alle ledere af aktiviteter er dækket af forsikring (ansvar, skade,
krisehjælp, rejser i udland, retshjælp). Bestyrelsens ansvarsforsikret? Ja.
5. Økonomi
3. rykker er sendt ud. Der mangler indbetaling fra 45 medlemmer, 7 fra kajakafd., 10
pladshavere, 15 slæbestedsbrugere, resten ungdomsmedlemmer. Kr. 28.000 i restance.
Diskuteret kontingent, praksis for pladshavere ctr. Andre, samt muligheder for at
udelukke medlemmer, der ikke betaler. Det tager tid at sende 3 rykkere ud og søge
kontaktoplysninger. For slæbestedsbrugere kan kort spærres.
Ungdomssejlere har prøvetid (dvs. kan prøve at sejle, inden de melder sig ind).
Forslag til model: Tilmeldingsblanket udfyldes 1. gang (klubben bør også ligge inde
med kontaktoplysninger på forældre i tilfælde af uheld e.l.). Efter yderligere to gange
skal tilmelding ske. Claus kontakter Ungdomsafd.
Jørgen købt Mobile Pay for at lette betalinger.
6. Orientering
Referat godkendes af udvalg senest 3 dage efter udsendelse. Referenten sætter
efterfølgende referatet op i klubhuset.
Claus til møde i FBL28.5.:
 Der arbejdes med nye lamper
 Overdækning til cykler
 Videoovervågning af klubhus i gangen ønskes, da området bliver brugt
uhensigtsmæssigt aften/nat, (eks. optænding af grill, vandhaner åbnes WC og
bad). BBK skal betale kamera. Kobles til kamera på havnekontor. Bent taler
med Bent + undersøger priser.
 Nye håndtørrere efterlyses – vandhaner ønskes udskiftet (trykvandhaner?).
Claus undersøger købspriser. Der skal handles hurtigt, da højsæsonen står for
døren.
 Havnen har fået Blå Flag.
 Liste over modtagere af nye nøgler (10 stk. A+ til depotrum + værksted) til
Bent Anderson, FBL
 Problemer med bom. Der har været flere episoder, hvor gæster ikke kan
komme ind/ud. Det er svært at hjælpe, når der kun er få nøgler, der kan
afhjælpe problemet. Problemet skal løses i samarbejde med FBL. Einar
kontakter Bent/FBL.
 Betonklods med jernstang øst for havn forsøges fjernet.
Ny bygning til opbevaring: Forsættelse følger, men formentlig først sidst på
sommeren.
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BBK har deltaget i Sejlsportsligaen, 2. Division, og fik en flot 5. Plads. Stort tillykke
med det!

Næste møde: Torsdag den 27.8. 2015 kl. 19.30.
Fællesmøde ml. BBK og FBL holdes torsdag den 10.9. kl. 19.30
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