Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde torsdag den 17/2-2017 (møde nr. 23)
Deltagere: Einar, Jackie, Jørgen, Claus (ref.) Morten, Steffen og Jørn Sten Pedersen
Fraværende: ingen.
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1 Godkendelse af sidste referat.
OK ingen bemærkninger.
2 nyt på Hjemmesiden.
Jørgen har arbejdet på et selvbetjeningsmodul som arbejder sammen med klubbens regnskabssystem, det ser godt ud og Jørgen arbejder videre med systemet.
3 Retningslinjer for medlemmer
Robåd medlemmer betaler +200 kr. i medlemskontingent, dette gøres på lige fod som kajakmedlemmer
4 Beretning for 2016.
Kontingent forhøjelse 2017, der lægges op til en kontingent stigning på 100 kr. og der arbejdes på
at lave et par medlemskab i BBK, det kræver dog en vedtægts ændring som skal ligge klar til
generalforsamlingen.
Ejnar arbejder på beretningen om året der er gået, samt de store indkøb som er fortaget i årets løb.
Når Einar har et udkast klar sendes det ud til bestyrelsen.
5 køb af j 70 økonomi ?
Der er søgt sponsorater forskellige stedet inden køb af båden, der er flere sponsorere som er
interesseret i projektet, det er også muligt at søger fonde, Jørn laver et udkast til generalforsamlingen.
6 Sejlerskolen (skolebåd)
Oplæg fra Lasse: Køb af anden brugt H-båd, pris leje ca. 70.000 kr. inkl. trailer. Bestyrelsen ser
positivt på dette og der skal findes penge til dette, det er vigtigt at skolen fungere godt, da det får
nye sejlere til klubben. Bestyrelsen har givet et ok til indkøb af brugt H-båd.
7 Eventuelt.
Steffen stopper som suppleant i BBK efter generalforsamling, Steffen fortsætter i projektet med
bygning af grejskur. Jørgen (kasserer) har fået ok til at få en godtgørelse for kontorholdsudgifter
på 2500 kr. årligt. Einar (formand) får en godtgørelse for kontorholdsudgifter på 1500 kr. årligt.
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