Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 21.10.2015 (referat nr. 12)
Deltagere:
Einar, Jørgen, Morten, Claus(ref), Steffen, Bent–afbud fra Bent Oehlenschlæger og Jette Gelsbjerg
Rettet 26/10 2015
Dagsorden:
Oplæg fra Lars Dalegaard
1. Godkendelse af referat
2. Kommende aktiviteter
3. Modtaget post
4. Økonomi/medlemsstatistik
5. Fællesmøde BBK og FBL
6. Orientering
7. Stormøde
8. Evt.
Oplæg fra Lars Dalegaard vedr. sejlssportsliga. Kapsejladsudvalget ønsker ikke at ligasejlads
skal være en del af kapsejladsudvalget og ytre et stort ønske om at der laves et liga udvalg,
som kan står for det store arbejde som ligasejllads kræver, alternativt er at finde et nyt udvalg
som vil varetage både kapsejlads og ligasejlads. BBK bestyrelsen vil arbejde på en løsning, så
vi i fremtiden kan tilbyde kapsejlads og ligasejlads.
Der er nogle uenigheder i mellem liga sejlerene som skal løses, det er vigtigt for BBK
bestyrelsen at sejlerene kan arbejde sammen og evt. hjælpe hinanden ved f.eks. sygdom,
skade og lignende.
Tak til Lars for oplægget.
1. Godkendelse at referat
Godkendt ingen bemærkninger.
2. Kommende aktiviteter
28/10 kl. 19.00 Stormøde BBK alle udvalg er inviteret.
1/11 stander strygning (ny dato da der forventer flere deltagere denne dag.)
3. Modtaget post
Dansk sejlunion søger nye havne til sejlsportsliga sejllads 2016, BBK bestyrelsen kan ikke pt.
se at vi kan magte opgaven i 2016 men håber muligheden er åben igen i 2017 det kræver dog
at vi har et velfungerende liga udvalg først.
4. Økonomi/medlemsstatistik.
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Der har være et udestående med skat, vedr. manglende indberetning, en gammel sag som
først er blevet afgjort nu, udestående til skat var ca. 4000 kr. (afgifter, gebyr, m.m.)
Økonomien i klubben ser sund ud.
Steffen udtrykte stor utilfredshed med at faktura for deltagelse på sejlerskole først er blevet
sendt ud meget sent eller ikke er send ud overhovet, Jørgen gav Steffen delvis ret i denne
kritik, for at undgå dette fremover vil der blive lavet en tilmeldingsblanket som hænges op i
klubhuset.
5. Fællesmøde FBL og BBK
Mødet er den 4/2 kl. 19.30 FBL står denne gang for dagsorden, evt. punkter til mødet skal
sendes til FBL.
BBK holder møde den. 27/1 hvor evt. punkter til fællesmøde vedtages.
6. Orientering
Sæsonen er ved at være slut og Steffen begynder at kigge på masteskur/kajakskur og der
holdes et møde den. 22/10 hvor Jan Albrechtsen deltager, Jan ønsker at deltage i planlægning
m.m vedr. det nye masteskur, Jan er en rigtig ild sjæl og skal være meget velkommen i denne
proces, vi ser frem til nyt i dette super spændende projekt.
Der er oprettet et nyt udvalg, under BBK, Da BBK har investeret i 3 brugte robåde af typen 2åres inrigger, de 2 af bådene er i rigtig fin stand, den sidste båd er et godt håndværker tilbud
uden at være en en dårlig båd. Det nye udvalg består af følgende:
Jan Albrechtsen
Freddy Schmidt
Bent Nissen
Gustav Rasmussen
Kjeld Jensen
Udvalget vil stå for at passe og pleje af de ”nye” både, vi ser frem til sæson 2016 hvor bådene
skal i vandet.
H-båd stævnet ser ud til at give et fornuftig overskud, der mangler pt. et par betalinger fra
nogle af sponsorerne, der skal lyde et stort tak, til alle der har været med at at gøre
arrangementet til en succes.
Der arbejdes på et stort arrangement i samarbejde med Børkop event group, arrangementet
skal finde sted i 2016 og der skal bruges 40 frivillige medhjælpere for at det kan blive til
nogen, mere om dette på stormødet den 28/10
Einar har møde med Børkop event group igen den. 9/11
7. Stormøde
vi ser frem til et godt møde den 28/10 kl. 19.00. Børkop event group kommer og holer et
oplæg vedr. arrangementet.
8. Evt.
Der skal arbejdes på en tilmeldingsblanket til BBK samt de ydelser som der tilbydes i klubben,
dette skal gøres for undgå misforståelser i forbindelse med deltagelse i vores kurser m.m. og
for at lette arbejdet for Jørgen, som bruger meget tid på at finde oplysninger på deltagere.
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Der hænges tilmeldings blanketter op til BBK på opslagstavlen så tilgængelige for alle.
Tak for et godt og konstruktivt møde.
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