Brejning

Båd Klub

Referat bestyrelsesmøde d. 29. maj 2017 (møde nr. 26)
Deltagere: Jackie, Jørgen, Sten og Claus (ref.).
Fraværende: Einar, Jette og Jacob.
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Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Ok, ingen bemærkninger.
Ny medlemskab.
Udsat til efteråret.
Ny lagerbygning.
Der er afholdt et møde omkring lagerbygningen, Jørgen har taget rollen som økonomi ansvarlig,
alle udgifter og bestillinger skal igennem ham.
Indretningen er der kommet enighed om og der er lavet en fornuftig opdeling af lokalet.
Der er leveringstid på materialer, levering af spær bliver først i august mdr.
Der udarbejdes en arbejdsplan på byggeriet, Jørgen arbejder på dette.
Projektet ser meget fornuftig og der arbejdes videre på planen.
Modtaget post og digital post
Der er kommet regning på BBK indkøbte J70 båd.
Økonomi
Der mangler lidt betalinger fra skolesejlads, Jørgen arbejder på dette.
der er også en del kontingentbetalinger som ikke er blevet betalt, Jørgen sender en rykker ud igen.
Orientering fra FBL og udvalgene
Bjarne er stoppet som kasserer i FBL og Martin Oehlenschlæger har overtaget posten som kasserer i
FBL
Der er udarbejdet en plan for arbejdstider for havnefoged holdet.
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Igangværende– og kommende aktiviteter
Sejlertøj til BBK instruktører er der ikke helt styr på endnu.
Nøgleskab til hjælpebåde er indkøbt, mangler lige at blive skruet op.
Nøgleskabet bliver opsat i mødelokalet og aflåst.
Ny hjemmeside
Eventuelt
Ny / brugt motor til den ene hjælpe båd, motoren har i gennem længere været dårlig og det er
vedtaget at der skal findes en ny / bruge motor.
Vild med Vand
Vi afventer et beløb fra Vild med Vand, som skal dække nogle af de udgifter som BBK har i
forbindelse med arrangementet.
Båltale til sankthans, Jørgen forhøre Einar om har kontakt til nogen.
Næste møde
21/8 kl. 19.00 i BBK klubhus.
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