Brejning

Båd Klub

Fællesmøde d. 27/11-2017 kl. 19.30
Deltagere: FBL + BBK, Jørgen H. Jensen, Bent Anderson, Rene Lokesgaard, Jette Dalegaard,
Einar Andersen, Jakie Olsen, Jacob Ljungberg, Jørn Sten Pedersen, Martin Oehlenschlaeger, Jørgen
Sandager, Claus Johansen og Ole Kondrup.

Dagsorden
1. Opfølgning fra sidste møde
2. Strategiplan FBL/BBK
3. Skilt på kran forbeholdt kapsejlads onsdag (Jørn BBK)
4. Overdækning ved følgebåde (Jørn BBK)
5. Opråb til onsdags holdet oprydning, bordopstilling m.m. (Jacob BBK)
6. Bedre info/dialog til BBK bestyrelse, når det tages beslutninger i FBL som vedrøre BBK
7. Synlighed i FBL udgifter løbende (Jacob BBK)
8. Findes der kvitteringer for udgifter til aflønning af FLB bestyrelse (Jacob
9. Eventuelt.
10. Næste møde.
1. Opfølgning fra sidste møde
-Kontakt til Poul Dinesen, der har været afholdt et møde, vi afventer et mere fyldestgørende
møde vedr hjemmesiden, Jørn (BBK) kontakter Poul
-Sponsorvæg hvordan går det med den, der arbejdes på sagen endnu, Jørn og Jørgen arbejder
med projektet endnu.
-Fondrasering skal der gøres noget her? Tidligere kontakt person kan vi ikke længere bruge.
FBL/BBK afventer strategiudvalget før der tages stilling om vi skal arbejde med fond
rasering igen.
-Der er lavet en plan for indretning af grejskuret sommer/vinter BBK skal tage stilling til
denne ASAP, så Jan kan få svar vedr. dette.
-BBK skal tage stilling til nøgle adgang til grejskuret, Jørgen har fået forslag til dette, BBK
vender dette på næste møde.
2. Strategiplan FBL/BBK
-der er afholdt en del møder med medlemmer i FBL/BBK, der kommer et spørgeskema ud til
alle nedlemmer + der skal holdes et medlemsmøde som strategi udvalget holder, på mødet
bør lokale lodsejer inviteres. Bør holdes i uge 4 eller 5 så der er tid til at evt. punkter kan
kommer med på en generalforsamling.
Mødes holdes Søndag d. 28/1 13.00 – 16.00 strategi udvalget indkalder til dette.
der er arbejdes også med FBL/BBK værdigrundlag.
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3. Skilt på kran forbeholdt kapsejlads onsdag (Jørn BBK)
-der ønskes et skilt så kranen er forbeholdt til kapsejlads onsdag og torsdag 17 – 22 FBL
tager dette med i næste møde.
4. Overdækning ved følgebåde (Jørn BBK)
-Der ønskes en overdækning således at hjælpe både holdere længere, FBL vil kigge på dette
på en FBL møde.
5. Opråb til onsdags holdet oprydning, bordopstilling m.m. (Jacob BBK)
-problemer med opstilling af borde for at gøre det nemmere for alle der skal benytte
klubhuset BBK har lavet et opslag for vinteropstilling af klubhuset, der er enighed om at
følge opstillingen.
6. Bedre info/dialog til BBK bestyrelse, når det tages beslutninger i FBL som vedrøre BBK
-hvordan er dialogen mellem FBL og BBK og omvendt, i begge bestyrelser sidder der en den
anden bestyrelse som kan referer fra den anden bestyrelse.
7. Synlighed i FBL udgifter løbende (Jacob BBK)
-Pælepenge går til FBL og medlem kontingent til BBK går til BBK, FBL ejer havn, kran,
masteskur og grund, BBK ejer klubhus og grejskur, der er lavet en fordelingsnøgle på de
øvrige udgifter og indtægter. Det bør evt. tages op til en general forsamling eller laves en lille
folder forklare dette for vores medlemmer.
8. Findes der kvitteringer for udgifter til aflønning af FLB bestyrelse (Jacob BBK)
-FBL bestyrelse modtager omkostningsgodtgørelse svarende til 3000 kr. pr. bestyrelsesmedlem, dette er vedtaget for flere år siden.
9. Eventuelt.

-Nøgler til værksted og depot, der tages beslutning fælles til indkøb af nøgler.
Der skal laves et oplæg til ændring af sikringsskab så ledes at medlemmer har mulighed for
at slå strømmen til igen ved evt. strøm afbrydelse.
-Informations skærm til havnekontor, som infomere gæstesejlere omkring havnen.
10. Næste møde.
Mandag 19/2 kl. 19.30 FBL står for dagsorden.

Opgaver BBK
Tage stilling til nøgle adgang til grejskur
Tage stilling til indretning af grejskur
Folder vedr. ejer / udgifter FBL/BBK, Jette laver dette.
Opgaver FBL
Oplæg til ændring af strøm.
Træffe beslutning og meddele BBK omkring overdækning ved følgebåde
Træffe beslutning og meddele BBK omkring reservering af kran til kapsejlads
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