Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 18.april. 2017 (Referat nr. 25)
Deltagere: Einar, Jackie, Jørgen, Jacob, Jette, Sten og Claus (ref.).
Fraværende: ingen.

Dagsorden
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
2. Fordeling af kontaktpersoner til udvalg mv. (Jørgen)
3. Ny medlemskab til BBK ”familie medlemskab”
4. Status nøgleskab og logbog til hjælpe både.
5. Havnens dag 10/6, (Jackie)
6. Modtaget post og digital post
7. Økonomi
8. Orientering fra FBL og udvalgene
9. Igangværende– og kommende aktiviteter
10. Eventuelt
11. Næste møde
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Ingen bemærkninger.
2. Fordeling af kontaktpersoner til udvalg mv. (Jørgen)
Kajak afdeling: Jackie Olsen
Ungdoms/talenten afdeling: Jørgen Sandager
Kapsejlads afdeling: Jacob Ljungberg
Undervisning afdeling: Claus Johansen
Ro udvalg: Ejnar Andersen
Aktivitets udvalg: Ejnar Andersen
Tur udvalg: Ejnar Andersen
Grej udvalg: Jørgen Sandager / Jørn Sten Pedersen
Redaktion udvalg: Jørgen Sandager
FBL: Jørgen Sandager / Claus Johansen (Jørgen Kontakter FBL)
3. Ny medlemskab til BBK ”familie medlemskab”
Der skal arbejdes på en model som er let at gennemskue, der laves et oplæg til næste møde.
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at lave et oplæg, tage det med på næste møde, hvor
der laves en ”bordet rundt”. Her vil de nye typer medlemskab blive fremlagt.
Reminder sendes ud til bestyrelse og suppleanter ca. 14 dage før.
4. Status nøgleskab og logbog til hjælpe både.
Jacob køber et nøgleskab og logbøger, Ejnar hænger skabet op der, hvor nøgler er i dag.
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5. Havnens dag 10/6, (Jackie)
Jacob og Jackie har noget i gang og der er mange hjælpere, som gerne vil hjælpe på dagen +
klargøring til havnens dag.
Der arbejdes på, at der bliver opsat telte på havnen, så teltene kan benyttes, hvis vejret bliver
dårligt eller man har brug for skygge for solen.
6. Modtaget post og digital post
Ejnar har modtaget mail fra et nyt medlem som ønsker, at leje en H-båd, Ejnar sender
mailen videre til Lasse fra undervisnings udvalget, der skal laves et oplæg til betingelser for
leje af BBK H-båd.
Ejnar har modtaget en mail fra evt. nyt medlem, som ønsker at deltage i Stand Up Paddle
(SUP) mail sendes til Jackie, som tager sig af denne.
Einar har modtaget mail vedr. kapsejlads, sendes videre til Jørn Sten Petersen.
7. Økonomi
Vi skal mødes med banken vedr. køb af ny J70 Jørgen arrangere dette med banken, og tager
evt. Ejnar, Jackie eller Jørn med.
Der mangler ca. 125.000 kr. i kontingent betaling for 2017, forventet betaling af dette beløb
er ca. 90,000 kr. resten er gamle medlemmer som ikke bruger klubben mere.
Økonomien ser fornuftig ud.
J70 projekt, betales af BBK med 50.000 kr. pr år, indtægter fra sponsorater går i BBK kasse.
8. Orientering fra FBL og udvalgene
Intet af berette.
Mangler mødeplan fra FBL
9. Igangværende– og kommende aktiviteter
29/4 Standerhejsning m.m.
10/6 Havnens dag.
10. Eventuelt
Jørgen laver nyhedsmail omkring standerhejsning i denne uge.
Jette vil gerne lave en aktivitets mail med oversigt og kommende aktiviteter. Jette laver et
oplæg og sender rundt.
Jette: Nye rullegardiner i klubhus, Jette har fået ok til dette, Jette køber og opsætter nye
gardiner.
Jørgen: Sponsor væg, den er ikke glemt men er lige sat i bero.
11. Næste møde
29/5 kl. 19.00 + oplæg til nyt medlemskab.
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Igangværende projekter og aktiviteter.
1. Oprettelse af par-medlemsskab
2. Ny sejlertøj til underviser på sejlerskolen - Jacob
3. Benzin til følgebådene – aftale med en havnefoged vedr. opfyldning
4. Nøgleskab købes af Jacob og opsættes af Einar
5. Leje af skolebåd – Einar
6. Lån til J70 – Jørgen
7. Broprojekt J70 (Starkbroen)
8. Nyt masteskur
9. Sponsorvæg
10. Kalender - Jette

Kommende aktiviteter
Se kalender fra Jette (kommer meget snart)
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