Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 29. januar 2015 (referat nr. 6)
Deltagere:
Jørgen, Einar, Torben, Poul, Morten, Jette (afbud fra Henny) – derudover deltog Jørn S. Pedersen og Klaus
Hjort

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat
Bådmesse/sponsorudvalg, v/ Jørn Sten Pedersen.
Lagerplads/tegninger m.m., v/ Flemming Tidemann
Generalforsamling
Modtaget post
Økonomi
Orientering
Tilskud
Eventuelt

1. Godkendelse
Ingen bemærkninger.
2. Bådmesse/sponsorudvalg/superliga, v/ Jørn Sten Pedersen
Deltagelse i bådmessen i Fredericia (26.-28.2. + 5.-8.3.) Stand er ikke gratis (kr. 4000). Folder om
BBK/FBL laves. Der produceres plakater mv. Kaffebrygning på stand. Blok udformet som logbog til
tursejlere hhv. kapsejladsere til alle, der besøger standen. Lodtrækning om bådplads +
familiemedlemsskab for 1 år. Tilmelding som ”stand-passer” sker via vores hjemmeside. Fælles
projekt – alle bør støtte op om projektet.
Overordnet sponsorudvalg: Tanken er god, men ligger ikke lige for.
Superliga-sejlads: Oplæg til oprettelse af ny afdeling under BBK fremlagt; ”Talenten”
(talentudviklingsafdeling), som ønsker at arbejde på at få 2 stk. J70-både til klubben. Emnet
fremlægges på generalforsamling. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor forslaget om oprettelse af
afdelingen. De formelle forhold skal dog dyrkes nærmere.
3. Lagerplads
Tegninger udarbejdet for udvidelse af lagerfaciliteter. Lavet på baggrund af m2-behov fra forskellige
udvalg. Cirkapris skal findes.
4. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes 26.2. (kl. 19). Drøftet dagsorden, fordelt opgaver mv.
5. Post
Indkommet post gennemgået.
Ad indberetning til DGI: I alt 540 registrerede medlemmer i BBK, fordelt på 456 medlemmer af sejlsport og
84 af kajak.
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6. Økonomi
Status gennemgået. Økonomien ser fornuftig ud.
7. Orientering
FBL: 400 m3 vandforbrug det sidste år. Årsag?
8. Tilskud
Kajakafdelingen har søgt BBK om tilskud til afdelingens aktiviteter. Ansøgningen ikke imødekommet
(”egen pulje” bruges først).
9. Eventuelt
Betaling for brug af slæbested: Betaling pr. bruger af båden. Hvis båd i havn, så betale for pladsen (båden).
Hvis båd i havn og slæbestedsbruger, betales kun for båd i havn. Bestyrelsen har besluttet, at der skal betales
ét kontingent pr. båd. Kontingentet betales af ejeren.
Dagskort for brug af slæbested? Drøftes på fællesmøde med FBL.
Kurser (navigation mv.): For at lette overblikket og sikre at der betales for kurser, laves deltagerliste (Jørgen).
Hjemmeside: Medlemmer Nyhedsmails via synkroniseres” med Jørgens medlemslister. Undervisningsdag
afholdes snart.
Nøgler: Afventer stadig svar fra omkringliggende havne (følges op).
Brug af kajakbro: Kajakroere og andre roere, som ikke er medlemmer af BBK, bør frit kunne benytte broen,
- og ikke henvises til at sætte i fra stranden.
Lageropbevaring: Tegninger sættes på nettet.
Betaling for overnatning i forbindelse med stævner: Tages på fællesmøde med FBL.
Udendørs bruser: Forslag om opsætning af bruser tages på møde med FBL.
Host af webside: Tages med i budget.
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Ad pkt. 4
Tekstforslag – annoncering :

Brejning Båd Klub
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Brejning Båd Klub
torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag optages på dagsordenen, der bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen, ved opslag i klubhuset.
Evt. mellemværende til Brejning Båd Klub skal være afleveret til
kasseren senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Generalforsamling
Annoncering:
Jydske Medier (Vejle Amts Folkeblad) - Jørgen
Trekanten - Jørgen
Hjemmeside - Poul
Opslagstavle - Einar
Indkaldelse:
Dagsorden ifølge vedtægter specificeres - Einar
Ordstyrer:
Torben
Dagsorden:
(hvem er på valg?)
Jørgen laver…
Beretning:
Inputs til Einar snarest
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