Brejning

Båd Klub

Fællesmøde mellem FBLs og BBKs bestyrelser d. 17.05.2016
Deltagere:
FBL: Bent, Bjarne, Jørgen, Susanne og Bendt
BBK: Einar, Jørgen, Morten, Claus, (ref.) Jan, Jackie, Steffen
Dagsorden
1. Referat godkendelse.
2. Container / lagerskur, vi mangler plads akut.
3. Masteskur, der ligger master endnu.
4. Vild med Vand.
5. Hjemmeside, evt. Nyt layout. (FBL + BBK)
6. Rengøring (toiletkummer) FBL
7. Affald (FBL)
8. Mikkel Beha Overskud (FBL)
9. Kran omkostningsfordeling (FBL)
10. C-nøgler (FBL)
11. BBK – Joller fortøjninger (FBL)
12. De røde mænd på legeplads og strandrensning (FBL)
13. Eventuelt.
14. Næste møde.
1. Referat:
Godkendt., ingen anmærkninger.
2. Container:
Der mangler akut plads, forslag til ny 20” container. + evt. Telt hal, der skal findes en løsning,
der skal findes plads til ca. 18 kajakker og 2 robåde.
der er forslag til at opføre et ”skur” langs masteskuret til de 2 robåde + evt. container til
kajakker
kajakafdelingen samt FBL og BBK skal mødes for at se på mulighederne for mere plads.
Deltagere: Bent, Jørgen, Einar og Jan
3. Masteskur:
Alle tilbageværende master skal ligges i midten og så højt som muligt, der ligger en aftale vedr.
dette.
4. Vild med vand:
29/5 havnens dag, Brejning havn og bådklub har lavet arrangement fra kl. 10.00 – 16.00
Program findes på Vild med vands hjemmeside, samt vores hjemme side.

5. Hjemmeside:
Nyt layout til hjemmeside, Poul Dinesen er ved at lave et nyt layout i Wordpress. Poul har i
gang med projektet, vi afventer et udkast fra Poul. Det laves gratis for BBK og FBL
Der skal være helt klare retningslinjer, omkring det økonomiske for afregning af hjemmeside
ingen lokums aftaler.
Hjemmesiden bør drives på nærmest frivillig basis.
Alt arbejde som har en udgift for FBL / BBK skal godkendes inden det laves ellers ingen
betaling.
6. Rengøring af toiletkummer:
Hvis toiletkummer ikke kan renses skal de skiftes, så de fremstår pæne. Der laves en kontrol af
toiletterene d. 1/6 hvis de ikke fremstår pæne skal de skiftes, BBK + FBL deles om denne
udgift.
Einar kontakter rengøringen (Henning) vedr. dette samt evt. ekstra rengøring / opvask.
7. Affald:
Det flyder med affald, containere er overfyldte og der står affald ved siden af container, Marius
Petersen kan altid kontaktes omkring ekstra tømning.
Bendt (havnefoged) laver en ekstra kontrol dagligt og kontakter Marius Petersen hvis der er
behov for ekstra tømning.
Vi skal alle hjælpe med til at holde havnen ren.
8. Mikkel Beha overskud.
Overskuddet er brugt til indkøb af rib til bådklubben, Jørn Steen Petersen er i gang med indkøb
af rib med ny motor.
FBL føler sig overset, i forbindelse med uddeling af overskuddet fra Mikkel Beha arrangement,
BBK har taget dette til efterretning.
9. Kran omkostningsfordeling:
Pt. Er omkostningsfordelingen 20% BBK og 80% FBL, FBL forslår en ny fordeling at udgiften til
vedligeholdelsen på 50% BBK og FBL 50%
BBK har accepteret en ny fordelings nøgle på 50% / 50%
Der forventes udgifter på kranen i 2016 på ca. 60.000 kr. + det løse.
10. C-nøgler:
Der er C-nøgler til alle udvalg som har brug for dette, hvis der er nogen som mangler kontaktes
Einar fra BBK hvis der mangler i et udvalg, der forligger en liste med alle udleveret nøgler,
listen skal følges op på, Einar og Bendt gennemgår denne liste.
11. Fortøjning af joller:
Bådene er ikke fastgjort rigtigt, de ligger og slår imod pæle, Der er opsat nye øjer til fastgørelse
af jollerene.
12. De røde mænd:
Der bliver slået græs hver onsdag, der betales for brændstof.
Strandrensning, der er lidt problemer omkring tang, Bent kontakter kommunen vedr. dette.
13. Evt.
Der bør evt. opsættes en opvaskemaskine i køkkenet samt opsættes 3 nye underskabe så der
ikke står opvask og flyder i køkkenet, BBK arbejder vider med dette.

Der fremlægges forslag til ny kran løsning, en løsning hvor vi får eget kran system, det er en
langsigtet løsning og ikke noget som besluttes pt. Det ligger til fremtidig beslutning, der skal
evt. kigges på andre løsninger.
Der er en meget stor udgift og der bør laves en opsparing over flere år inden der sættes noget
igen.
Klubhuset benyttes af mange som ikke, det bor evt. taget til overvejelse med en kodelås på
døren, hvor kodes oplyses på havnebilletten, forslaget bør overvejes, hvis det giver problemer
med brugen af klubhuset.
Røde og grønne skilte ved havnepladser, bør evt. vendes permanet til grøn og først vendes til
rød ved afsejling på, f.eks. dagssejllads, forslaget bør arbejdes vider med FBL kan evt. lavet et
oplæg til dette, da det lyder som en god ide, som sikre plads til vores gæste sejlere.
Bendt (havnefoged) har meddelt at han ønsker at stoppe som havnefoged, der skal søges efter
nye personer til dette. FBL vender dette på et fremtidig bestyrelses møde.
Forsikring af lagerplade i Brøndsted, der kan tegnes en særskilt forsikring i forbindelse med
vinteropbevaring, jørgen tjekker op på dette.
14. Næste møde.
1/9 kl. 19.30 FBL står for dagsorden samt indkaldelse.

