Brejning

Båd Klub

Generalforsamling i BBK 09.03.2017
Dagsorden
1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Orientering om budget for det kommende år.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Forslag 1
Bestyrelsen i BBK vil gerne søge om bemyndigelse til at optage lån i Brejning Båd Klub på
600.000 kr til opførelse af et grejskur.
Forslag 2
Bestyrelsen i BBK vil gerne søge om bemyndigelse til at optage lån i Brejning Båd Klub på
275.000 kr. til køb en ny båd, en J-70 til sejlsportsligaen.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub
a. Valg af formand/kasserer
På valg er: kasserer Jørgen Sandager
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Claus Johansen, Morten Mortensen(ønsker ikke genvalg)
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Steffen Bøllund(ønsker ikke genvalg) og Frands Jacobsen
d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn".
Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse.
På valg er: ingen (Jan Christensen er valgt i år 2016)
8. Øvrige valg
A. Valg af revisorer: Steen Kjeldsen og Viggo Mortensen
B. Valg til afdelinger og udvalg
a: Ungdomsafdelingen
På valg er: Søren Jensen og Søren Klug
b: Aktivitetsudvalget
På valg er: Jane Dalegaard og Mai-Britt Laursen
c: Kajakafdelingen
På valg er: Jette Gelbjerg og Jan Christensen
d: Kapsejladsudvalg
På valg er: Lasse Laursen
e: Roafdelingen
På valg er: Ingen
f: Redaktionsudvalg
På valg er: Ingen
g: Undervisningsudvalg
På valg er: Lasse Laursen, Erik Pedersen, Steffen Bøllund og Søren Olsen
h: Grejudvalg
På valg er: Ingen
9. Eventuelt
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1. Valg af dirigent
Torben Laursen
Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Bestyrelses beretning for det forgangne år
V/formand Einar: Vedtaget og godkendt. Lille forglemmelse var pinseturen som Keld gjorde
opmærksom på, og gav et lille referat fra turen.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 til godkendelse
V/Jørgen Sandager
Lars: Reklameudgifter i forbindelse med Comwell Cup, skal betales af Comwell, en udgift på 8000 kr.
BBK har selv betalt denne udgift.
Keld: Forsikring på BBKs både, er vores både forsikret som de skal? Svar: klubbens både er ansvarsforsikret.
Jacob: Rengøring af klubhus, er en stor post, hvor meget bliver der gjort rent? Svar: Ejnar har givet en
forklaring på udgiften, om vinteren bliver der gjort rent 2 gange ugentlig og om sommeren 5 gange om
ugen. Jacob vil gerne have af BBK overvejer om dette er ok.
Torben: Ønsker forklaring af udgiften til kran. Svar: Fordelingen er ændret til 50%/50% fordeling.
Pernille: Kan vi ikke få, tilskud til ungdom fra kommunen? Svar: Der er søgt tilskud fra kommunen.
Sten: Udgiften til kranen ønskes gennemgået. Er denne fordeling ok? Det bør BBK undersøge.
Jørgen(BBK): Fordelingen af udgifter til kranen er aftalt med FBL/BBK til 50%/50%. Når udgiften er
forholdsvis høj så skyldes det, at den gamle kran er udskiftet med ny kran i 2016
4. Orientering om budget for det kommende år
V/ Jørgen S.
Verner: Havnefoged udgifter, hvad gør BBK når vi får ny havnefoged, skal denne aflønnes? Svar.
Bestyrelsen skal tage stilling til dette, når vi ved hvad FBL laver af løsning.
Jacob: Stiller spørgsmål til udgiften ved rengøringen, BBK bør undersøge dette nærmere.
5. Behandling af evt. indkomne forslag
Forslag 1
Bestyrelsen i BBK vil gerne søge om bemyndigelse til at optage lån til Brejning Båd Klub på
600.000 kr. til opførelse af et grejskur.
Spørgsmål til forslag 1.
Kamma: Skal huset opføres med frivillig hjælp. Svar: BBK Bestyrelse forventer at det meste af arbejdet
skal forgå på frivillig basis.
Jacob: Hvorfor 162 m2? Svar: det er max. tillad byggeareal:
Sten: Hvad sker der med evt. fonds midler? Svar: Evt. fondsmidler vil reducere lånet.
Martin: Hvad konsekvens har dette for vores kontingent? Svar: En forhøjelse vil være dejligt, men der
er mulighed for at løse dette uden kontingentforhøjelse, dog vil det gøre det noget mere besværligt.
Torben S: Hvis huset bliver bygget, vil det så ikke giver en større tilslutning? Svar: En øget tilgang til
BBK vil muligvis giver flere medlemmer.
Jacob: Undre sig over den høje rente. Svar: Det er omkostninger. Der arbejdes på et billiger lån, BBK
arbejder på dette.
Jette: Hvem skal bruge grejskuret? Svar: De udvalg og brugere som har brug for pladsen, p.t. har vi
vores grej i containere, som er meget medtaget, som ødelægger vores grej.
Steffen: Borkhavn har lavet en bygning, som stort set blev betalt af fonde.
Jan: Fondsmidler bør evt. afventes til vi kan slå det sammen med et evt. nyt klubhus. Vejle kommune er
ved at kigge på div. tilladelser, så vi kan kommer videre med det projekt.
Afstemning resultat: Ja=64 / Nej=4. BBK Forslaget er vedtaget og vi har fået grøntlys til, at fortsætte
med projektet.
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Forslag 2
Bestyrelsen i BBK vil gerne søge om bemyndigelse til at optage lån i Brejning Båd Klub på
275.000 kr. til køb en ny båd, en J-70 til sejlsportsligaen.
Spørgsmål til forslag 2.
Steffen: Sejlsportsliga sejlads foregår tæt på havnen, så det kan ses af alle tilskuere
Keld: Er det en olympisk sejlbåd? Svar: Nej
Keld: Skal de 15-16 årige også betale for brug at båden? Svar: Ja det skal de som udgangspunkt.
Keld: er båden købt til ungdomsafdelingen? Svar: Nej den er købt til BBK som klub.
Martin: er 1600 kr. billigere en andre klubber, hvorfor vil der komme andre her og sejle? Svar: Det vil
være klubber som ikke selv har en J70 der har mulighed for at ”købe” sin ind på båden.
Lasse: Deltager gebyr skal det også betales af BBK? Svar: Som det er lige nu har BBK betalt gebyr til
sejlsportsliga
Lasse: Koster båden ikke mere end 275.000 kr.? Svar: Hvis båden koster mere vil det være Jørn´s
opgave at finde disse penge.
Sten: Vil båden ikke komme til at belaste økonomien? Svar: Båden skal købes, men finansieres af de
sponsorater der er mulig at få. Derfor tror vi at båden næsten er selvfinansierende.
Kamma: Hvordan vil prioriteringen blive af brugen? Svar: Talenten vil styre dette, efter behovet.
Dirigent: Der er mange positive meninger omkring båden.
Afstemnings resultat: ja= 50/ nej=12/ 2 blanke
Forslaget er vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen ønsker en stigning på 100 kr. i kontingent. Således at kontingentet fremadrettet bliver på i
alt 700 kr. pr. år.
Afstemnings resultat: ja= 45/ nej=15
Forslaget er vedtaget.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Valg af formand/kasserer
Valgt er som kasserer Jørgen Sandager, genvalgt
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Valgt er: Morten Mortensen, udgår og Claus Johansen, genvalgt
nyvalgt er Jacob Ljungberg
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valgt er: Steffen Bøllund og Frands Jacobsen begge udgår
(1. supl.) nyvalgt Jørn Pedersen (2. supl.) nyvalgt Jette Dalegaard
d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i ”Foreningen Brejning Lystbådehavn”
Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBKs bestyrelse.
På valg er: Ingen - Jan Christensen udgår. Nyvalgt er Rene Lokesgaard
8. Øvrige valg
A. Valg af revisorer: Steen Kjeldsen og Viggo Mortensen, begge genvalgt
B. Valg til afdelinger og udvalg
a: Ungdomsafdelingen
På valg er: Søren Jensen, genvalgt og Søren Klug udgår
Nyvalgt er Niels Henriksen
b: Aktivitetsudvalget
På valg er: Jane Dalegaard og Mai-Britt Laursen
c: Kajakafdelingen
På valg er: Jette Gelbjerg og Jan Christensen begge udgår
d: Kapsejladsudvalg
På valg er: Lasse Laursen genvalg
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e: Roafdelingen
På valg er: Ingen
f: Redaktionsudvalg
På valg er: Ingen
g: Undervisningsudvalg
På valg er: Lasse Laursen, Erik Pedersen, Steffen Bøllund og Søren Olsen alle genvalgt
h: Grejudvalg
På valg er: Ingen
i. Aktivitetsudvalg
Genvalg 2017
der bør hentes nye folk til aktivitetsudvalget fra kajak og ro – afdeling
9. Eventuelt
Jørgen: Tilmelding til BBK på hjemmeside. Forklarede om den nye selvbetjeningside og hvordan man
fremover kan tilmelde sig på selvbetjeningssiden.
Spørgsmål hertil:
Hvis man har flere medlemmer på samme e-mail adresse, modtager man blot flere login mails? Svar Ja.
Der mangler information om hvad man må benytte mødelokalet til.
Overholder selvbetjeningen persondataloven? Ja, men vi undersøger det nærmere.
Lasse: Rengøring post på budget på 80.000 kr. er meget høj, der bør undersøges alternativer.
Søren: Der bør laves en logbog på ledsager joller, evt. nøgleskab.
Afslutning
Tak for go’ ro og orden.
Især TAK til alle hjælpere og alle dem der sidder i udvalgene, der har gjort en indsats for klubben. Vi
vil dog opfordre til, at flere melder sig til at gøre et stykke frivilligt arbejde, så klubben fortsat kan
bestå.
Tak til Morten som går af – på bestyrelsens vegne.

Brejning, den ____ /____ 2017,
Godkendt af dirigent

_____________________________
Torben Laursen
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