Brejning

Båd Klub

Stormøde d. 31. marts 2016
Deltagere: BBK Bestyrelse Jackie, Jørgen, Claus (ref.) og Morten. Fraværende Einar
Fra afdelinger og udvalg Jan Christensen, Frands Jacobsen, Lars Dalegaard, Jørn S.
Pedersen, Kjeld Jensen, Dion Pedersen, Torben Laursen, Lasse Laursen, Steffen
Bøllund, Jane Dalegaard, Anita Jensen, Irene Mortensen
Dagsorden
1. Godkendelse / Bemærkninger til sidste referat
2. Overskud fra Mikkel Beha arrangement.
3. Bordet runde, Information fra udvalg.
4. Igangværende– og kommende aktiviteter.
5. Eventuelt
6. Næste møde

1. Godkendelse / bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Overskud fra Mikkel Beha arrangement.
Det har givet et overskud på 60.000 kr. BBK deltager med samme beløb
Samlet beløb 120.000 kr. Jørn Sten Petersen er på sagen.
3. Bordet rundt, Information fra udvalg.
Kajak:
Køb af nyt grej, 15 nye som starter op.
Sikkerheds bestemmelser er under udarbejdelse.
Dato for tømning af masteskur er aftalt til 1/5
Ungdom:
Der blevet bevilliget 40.000 kr. fra BBK til køb af nye/brugte optimistjoller.
Der søges efter sponsor/reklameplads til jollerne/ både.
Der sælges ud af de gamle optimistjoller, Pernille fra ungdom er kontakt person på dette.
Der sælges i alt 4 stk. (2 stk. er solgt d. 31/3)
Træningsweekend i J70 båd, Jørn Sten Pedersen er kontakt person på dette arrangement.
Der er sponsoreret 3 nye sejl til optimist jollerne.
Ro udvalget:
Der mangler plads til at klargøre bådene, bådene mangler lak mm.
Der skal findes en løsning på pladsproblemet.
Efterskolen har tilbudt en låneplads indendørs i 3 uger.
Kapsejlads udvalg:
Njord sejllads er i gang med planlægning.
Kapsejllads bøjer skal læggers ud.
Varny har trukket sig fra udvalget.
H-båds stævne kommer igen i 2016
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Aktivitets udvalg:
Rengøring af klubhus. d. 30/4 kl. 9.00. Der startes med rundstykker.
Tur udvalg:
Pinseturen til strib, guidet tur i området, underholdning af Kurt Petersen om aftenen spilles
det op til dans og hygge. (man skal selv have salat med) John ”Kok” tilbereder kød til turen.
Der er ved at blive lavet en aftale med Rosenvold havn, så det bliver muligt for klubberne at
sejle over til hinanden og nyde en kop kaffe, uden at der skal betales havnepenge.
Tur til Grækenland hvor der lejes både er som ide, men ikke sikkert endnu.
Sejlerskolen:
Der er gennemført navigations kursus hvor alle har bestået.
Der skal være bedre info omkring tilmelding til sejlerskolen.
Torben laver et kursus til speedbåd certifikat, kurset er ikke endeligt planlagt endnu.
Ny sæson 2016 er på tegnebrættet, der er hold i gang der startes op med rengøring af
bådene.
Udlejning af skolebådene mangler priser så de kan lejes ud.
Betalen af kursus, det ønskes en betalingsløsning på nettet, eller som minimum mobilpay.
der er blevet sponsoreret er sæt sejl til H-bådene. Vi takker mange gange for det.
Grej udvalg:
Der er indkøbt en ny bådtrailer, der mangler dato for hvornår bådene skal bruges.
Traileren skal bygges lidt om hvis den skal bruges til vores fladbundet jolle.
Bådene er underklargøring.
Jollerne skal senest være retur i Brejning d. 16/4 og skal bruges til J70 træning.
4. Igangværende– og kommende aktiviteter
1/5 masteskur skal tømmes for master.
1/10 masteskur skal tømmes for kajakker.
16-17/4 træningsweekend J70 (ungdom)
13-14/8 træningsweekend J70 (ungdom)
25/7 Njord sejllads
30/4 kl. 9.00 Fælles rengøring af klubhus
5. Eventuelt
Der skal laves adgang til kalenderen for alle udvalg, (Poul Dinesen).
Der mangler børneattester fra nogle af instruktørerne i ungdomsafdelingen.
Indmeldelse blanket skal være udfyldt inden der startes på nogen aktiviteter, Der tillades 3
”gratis” prøve gange, før endelig tilmelding.
Der skal undersøges prisen på betaling på nettet via hjemmesiden.
Klubsponsorer på hjemmesiden.
Listen med kontaktpersoner bliver opdateret, Jørgen S er i gang med dette.
Der arbejdes på et oplysningsskilt til at hænge op på klubhuset, Jørn Sten Petersen arbejder
på dette, og kommer med et udkast til BBK bestyrelse.
Tak for et godt møde.
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