Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde torsdag den 26/1-2016 (møde nr. 22)
Deltagere: Bestyrelsen + suppleanter og Jørn Sten Pedersen

1. Oplæg fra DGI - Preben Egeskov / Jackie
2. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat nr.21 den 29/11-16
(Hvordan skal indkaldelse til møde og referater mv. håndteres)
Da vi ikke har fået et referat nr. 21, vil jeg gerne have flg. punkter genoptaget på
dagsordenen:
2.1. Køb af J70 v. Jørn
2.2. Låsesystem/klubhus
2.3. Lagerplads/ Einar
3. Modtaget post, herunder også digital post
4. Økonomi og medlemsstatistik
5. Sikkerhedsregler for ungdomsafdelingen (gennemlæses inden mødet)
6. Orientering fra FBL og udvalgene
7. Generalforsamling 2017 (rollefordeling for den fremtidige bestyrelse)
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
9. Eventuelt
10. Næste møde
1. oplæg fra DGI - Preben Egeskov / Jackie
DGI Horsens. Kun kano og kajak kun det som de normalt, der kan hjælpes med udvikling af
foreningen, forløbet forventes at blive gratis, der er dog ikke 100% afklaring på dette.
DGI kan hjælpe med udvikling af aktiviteter, målgrupper, ledelse i foreningen, firvillige,
lokalsamfundet, faciliteter og kommunikation.
Vi har mulighed for at bruge foreningsadministration programmet Conventus gratis der er dog
nogle betalings moduler som kan tilkøbes. Vejle kommune har købt PRO licenser til alle
kommunens foreninger. DGI laver nogle intro forløb i brugen af Conventus.
DGI har en facilitets afdeling, hvor det er muligt at søge hjælp/info i forbindelse med byggeri.
2. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat nr.21 den 29/11-16
(Hvordan skal indkaldelse til møde og referater mv. håndteres)
Nåede vi ikke at gennemgå

Da vi ikke har fået et referat nr. 21, vil jeg gerne have flg. punkter genoptaget på
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dagsordenen igen:
2.1. Køb af J70 v. Jørn
Der er opstået lidt problemer i projektet, Der skal lave en vedtægts ændring til
generalforsamlingen for at få lov til at låne penge i banken. Der forventes at BBK skal
oprette et lån over 5 år.(båden koster 400.000 kr.) Jørn forventer sponsorater til sejl og
trailer.
2.2. Låsesystem/klubhus
Der har været lidt kommunikations problemer her mellem FBL og BBK det kan vi ikke
ændre på bagud, men ønsker fremad rette at kommunikationen sikres i begge retninger
mellem FBL og BBK.
fordelingen til betaling af døren bør være 50% BBK og 50% FBL
2.3. Lagerplads/ Einar
Der er møde på havnen d. 9/2 i klubhuset kl. 19.00, forventet omkostning til ny grejhal er
ca. 600.000 kr. til BBK der skal søges fonde, sponsorater m.m. for at nedbringe denne
udgift.
3. Modtaget post, herunder også digital post
Ingen post modtaget.
4. Økonomi og medlemsstatistik
Jørgen har indberettet medlems tal for 2017, vi er 577 medlemmer.
Fællesudgifter for 2016 er 122.460 kr. heraf udgør renovering af kran udgør ca. 30.000 kr.
5. Sikkerhedsregler for ungdomsafdelingen (gennemlæses inden mødet)
Godkendte, Jørgen finder ud af med forsikring.
6. Orientering fra FBL og udvalgene
Kranen er tilbage igen i april mdr.
Der en del kritik vedr. den manglende kran det er ikke ok at den mangler hele vinter året.
7. Generalforsamling 2017 (rollefordeling for den fremtidige bestyrelse)
Næstformanden i BBK skal fremad rettet stå for medlems indberetning i samarbejde med Jørgen.
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
General forsamling BBK 9/3 kl. 19.00
9. Eventuelt
Bygning af ny bro/platform ved dommer tårn, STARK sponsorere delvis materialer resten
betales af FBL til broen, der skal holdes et event for START efterfølgende, STARK skal have
sponsor skilt på broen i 4 år.
Einar giver OK til FBL til at gå i gang med byggeriet
10. Næste møde
Næste møde 22/2 kl. 19.00 (dagsorden til generalforsamling)
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