Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 29. august 2016 (møde nr. 19)
Deltagere: Einar, Jackie, Jørgen, Morten, Claus (ref.), Steffen og Frands
Fraværende: ingen.

Dagsorden:
1. Oplæg fra Jørn vedr. J70 og lagerplads (telt)
2. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
3. Sejlsports cup 2017 (Morten)
4. SUP til BBK (Jackie)
5. Modtaget post og digital post
6. Økonomi
7. Orientering fra FBL og udvalgene
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
9. Eventuelt
10. Næste møde
1. Oplæg fra Jørn vedr. J70 og lagerplads (telt).
Talenten ønsker at BBK investere i indkøb af 1 – 2 stk. J70 både, Bådene skal finansieres
med lån i Fynske bank (5 år 0% rente kun betale stempel afgift 5000 – 6000 kr.) en del af
udgiften skal dækkes af sponsor penge (sponsor tavle).
Der skal laves en andelsaftale med Vejle båd klub evt. 50% / 50%
Jørn tager kontakt til Vejle og fremlægger idéen, der er en enig bestyrelse samt suppleanter
for går ind for projektet. Der skal arbejdes på at købe 2 stk. J70 både.
Oplæg til lagertelt tages op til fældes møde med FLB, der skal arbejdes målrettet efter af få
opsat lagertelt hurtigst muligt.
Punktet tager op til fællesmødet d.1/9 sammen med FBL
2. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Godkendt.
3. Sejlsports cup 2017 (Morten)
Der skal evt. søges om afholdelse af sejlsportsliga i BBK i 2017, der arbejdes vider med
ideen Morten snakker med Lars. Bestyrelsen er enige om at der skal arbejdes med ideen.
4. SUP til BBK (Jackie)
Der arbejdes på at indkøbe 4-6 SUP og 1 kajak, Jackie arbejder vider med dette og indhenter
priser samt forhøre eventgruppen om tilskud til dette.
5. Modtaget post og digital post
Ro instruktører til BBK, ro afdelingen har starte instruktører op i samarbejde med Vejle.
Det har været lidt stille i løbet af sommeren.
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6. Økonomi
Der indkøbes 4 stk. ”sit on top” kajakker, BBKU står selv for indkøb.
Der er afregnet bro udvidelsen ved jolle pladsen.
Der er indkøbt nyt køleskab og ny opvaskemaskine.
Vi har stadigvæk lidt buffer endnu, selv om vi har brugt mange penge i 2016
7. Orientering fra FBL og udvalgene
Kajak ønsker at ikke betalende medlemmer kan udmeldes af klubben hvis ikke der er
indbetalt kontingent og ikke først ved årets afslutning.
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
Stander strygning 30/10 kl. 14.00
Malerdag på havnen d. 10/9
9. Eventuelt
Malerdag / arbejdsdag på havnen d.10/9 maling af kajakskur og stakit.
Der skal arbejdes med opdatering af regler for BBK, så de bliver tilpasset til 2016, nogle af
reglerne ikke ”up to date”
Poul Dinesen vil gene holde et lille arrangement vedr. hjemmesiden. Einar snakker med
Poul vedr. ny hjemmeside, m.m.
Der skal søges spiritus bevilling til Comwell cup 2016, Ejnar søger om dette.
10. Næste møde.
Næste møde 30/10 kl. 12.00
Stormøde BBK 8/11 kl. 19.00
Referatet er godkendt af bestyrelsen den 29/8-2016.

2

