Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 5. maj 2015 (referat nr. 9)
Deltagere:
Jørgen, Einar, Poul, Morten, Steffen, Claus, Jette (afbud fra Bent)

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Lagerpladsudvidelse v/Steffen
Steffen havde møde 4.5. m. Poul Dinesen og Flemming Tidemand.
Desværre kunne Bent Anderson ikke deltage.
Udformning af bygningen blev drøftet på mødet, incl. behov for pilotering. Det er
antageligt kke nødvendigt.
Placering af bygningen blev også vendt. Placering kan kræve ændret logistik i
forhold til søsætning af både. Kan løses.
Skitser positivt modtaget af FBL.
Fornuftigt med et hus på 18 meter. Der skal findes løsninger for stativer.
Kan blive et positivt projektsamarbejde FBL og BBK imellem, evt. som et ”gør det
selv-projekt”.
Der arbejdes videre med projektet.
3. Modtaget post
Henrik Jakobsen tilmeldt målerkursus, men desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.
Tilbagemelding fra Vejle Kommune på svømmehalstider: Fra 13.8. er der på søndage
kl. 13-15 svømning. Derudover ekstra dage til kajakafdelingen. Der skal
findes/uddannes livreddere. Skal være på plads inden sommerferien.
BBK har fået 25 veste fra Trygfonden. 6 veste er i børnestørrelse – tiltænkt
krabbefiskende børn på broen. På bagside af cykelskur placeres hyndeboks – skilt på
bro. Opgaver tages med kajakafdelingens grejudvalg.
Dansk Sejlunion - tests af veste: Mange oppustelige veste fungerer ikke
hensigtsmæssigt -> Undersøgelse sendes til kapsejladsudvalget.
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4. Økonomi/medlemsstatistik
Nye medlemmer kommer til, men der er større afgang end tilgang. Der er sendt
opkrævning ud på kr. 69.500, og der indbetales løbende kontingent. Økonomien ser
fornuftig ud. Kontingentet holder vi i ro i år, men kontingentstigning kan forventes.
5. Orientering
Udendørs bruser: Placeres ved siden af vandslange på jolle-/kajakbroen. Der
indhentes priser. Opgaver tages med kajakafdelingens grejudvalg.
Stumpemarked på lørdag. 5-7 personer har indtil videre meldt sig på banen.
Forsikring: Vi har set på forsikringsdækning. Hvordan er vi dækket? Der er stadig en
del spørgsmål, som vi skal have besvaret. Eksempelvis personskader?
Ungdomsafdelingen? Være medlem for at forsikringen dækker?
Kajakafdelingen har planlagt sommerens ture. Lægges på BBKs hjemmeside
(kalender).
6. Tilskud/indkøb mv.
2 både fra BBK er udtaget til VM-stævne i H-både på Gardasøen. De to både tilhører
henholdsvis Steffen Bøgelund og Jørgen Øhlenschläger. Deltagergebyret ligger på kr.
3.580 pr. båd. Begge anmoder BBK om tilskud hertil. Bestyrelsen besluttede, at
bevilge hver båd kr. 2500 som engangstilskud.
3 hængelåse er indkøbt til containerne.
Aktivitetsudvalget ønsker to nye kaffemaskiner. Det undersøges, om der er et
billigere alternativ, som f.eks. muligheder for kaffekøb med tilhørende gratis
kaffemaskinelevering (Einar).
Indkøb af ny grill? Der er intet behov ny grill p.t.
7. Eventuelt
Fordeling af udvalg (bestyrelsens kontaktperson til udvalg):
Kajak – Jette
Kapsejlads - Morten
Ungdom - Claus
Aktivitet - Einar
FBL – Claus
Redaktion – Einar
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Næste møde: Mandag den 1. Juni 2015 kl. 19.30.
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