Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 3 maj 2016 Referat nr. 17
Deltagerer: Jørgen, Einar, Morten, Steffen, Frans og Claus
Afbud: Jackie (kom senere)
Dagsorden.
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
2. Modtaget post, herunder også digital post
3. Økonomi.
4. Igangværende– og kommende aktiviteter
5. Eventuelt
6. Næste møde

1. Godkendelse af sidste referat:
Godkendt.
2. Modtaget post:
Der er kommet post fra BBR, det skulle være modtaget i vores e-boks men der er ikke
nogen som har modtaget dette, Jørgen tager kontakt til BBR vedr. dette.
Brejning bådklub får ny adresse fra d. 1/5 ny adresse er Brejning strand 11, 7080 Børkop.
Dette bliver ændret på Hjemmesiden og der hænges et opslag op i Klubhuset.
Der skal sættes nyt hus skilt op samt husnummer skilt op på tankanlæg.
Jørn laver nyt husnummer til klubhuset.
3. Økonomi:
BBK har en sund økonomi, med en fornuftig likvid beholdning, der er dog mange
investeringer i 2016, der er dog endnu en del udstående i kontingent.
4. Igangværende og kommende aktiviteter:
Kalenderen skal bruges mere aktivt, Jørgen og Einar har adgang til kalenderen, det er OK at
underudvalg laver en kalender oversigt på hjemmesiden under egen udvalgsfane, dog skal
alle aktiviteter også ligges i fældes kalenderen, kontakt Jørgen hvis der ikke er adgang eller
problemer vedr. kalenderen.
Der arbejdes på lagerplads/skur endnu, der er ved at være store pladsproblemer i de
container vi har lige nu. Vi glæder os til det første spadestik
Vild med Vand: BBK Deltager med 50% af udgifterne i forbindelse med arrangementet.
Skilt til BBK klubhus er under udarbejdelse Jackie har kontakten med Jørn
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5. Evt.:
Sikkerheds bestemmelser til Kajak er udarbejdet og godkendt af BBK, de ligges på
hjemmesiden.
Der opsættes 2 skt. Blæsere i baderum, de kodes sammes med lyset.
Der skal laves T-shirt til vores liga sejlere, Einar tager kontakt til Jørn vedr. dette.
Fællesmøde, d. 17/5 kl. 19.00 med FBL
Container / lagerskur, vi mangler plads akut.
Masteskur, der ligger master endnu.
Vild med Vand.
Hjemmeside, evt. Nyt layout.
Jørn oplæg på rib båd:
Oplæg til Rib Jørn har fundet en Zodiac, men prisen er lige i overkanten, det er samlet
tilbud fra flere leverandøre. Jørgen arbejder videre med Zodiac båden med en Mercury 50
HK motor. Jørn arbejder videre med en løsning på ny rib + nye optimist joller.
Båltaler til sankthans, Steffen tager kontakt til Ole C Kondrup forstander på efterskolen, der
holdes båltale kl. 21.00
6. Næste møde: 16/5 19.00 – 22.30
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