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Der er indkommet 1 forslag til vedtægtsændringer, 3 fra sidste år genfremsættes
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub
a. Valg af formand/kasserer
På valg er: Konstitueret formand Einar Andersen og kasserer: Jørgen Sandager
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Poul Dinesen (ønsker ikke genvalg) og Morten Mortensen
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Henny Obling (ønsker ikke genvalg)
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
Øvrige valg
a. Valg af 2 revisorer: Steen Kjeldsen, Viggo Mortensen
b. Valg til afdelinger og udvalg
b.i. Ungdomsafdelingen
På valg er: Jesper Weise, Pernille Laursen
b.ii. Aktivitetsudvalget
På valg er: Jane Dalegaard, Mai-Britt Laursen
b.iii. Kajakafdelingen
På valg er: Jette Gelsbjerg
b.iv. Kapsejladsudvalg
På valg er: Lasse Laursen
b.v. Redaktionsudvalg
På valg: Ingen
b.vi. Undervisningsudvalg
På valg er: Lasse Laursen, Erik Pedersen, Gert Kaimson, Steffen Bøllund, Søren
Olsen
b.vii. Grejudvalg
På valg er: Ingen
Eventuelt

1. Valg af dirigent
Torben Laursen
Generalforsamling lovligt indvarslet.
2. Bestyrelses beretning for det forgangne år
V/konst. Formand Einar:
Ved vores sidste generalforsamling blev der ikke valgt en ny formand for BBK, da Torben Laursen ikke
ønskede at genopstlille. På et efterfølgende møde blev jeg så valgt som konstitueret formand for BBK, og det
er jo sin sag at gå fra menig bestyrelsesmedlem til formand for 545 medlemmer. Vi fik dog valgt en rigtig
god bestyrelse, som vi håber, at I har været tilfredse med.
Vi startede året 2014 med 686 medlemmer, hvoraf de 87 har meldt sig ud igen. Af de resterende 599 har 45
medlemmer ikke valgt at betale kontigent (er slettet af medlemslisten). Status er derfor p.t. 545 medlemmer i
BBK.
Vi har i løbet af året arbejdet med et nyt nøglesystem/kort og har haft kontakt til én leverandør, men det var
en dyr løsning. Vi leder derfor efter en billigere løsning.
I april blev der nedsat et udvalg til at se på en evt. lagerudvigelse. Der er blevet udfærdiget tegninger, der
opfylder vores arealbehov, og der ligger også en foreløbig pris på byggeriet.
Vi også fået købt en ny følgebåd til ungdomsafd. i stedet for den gamle Limbo. Det er en 16 fods Askeladen
med en 50 hk motor. Begge følgebåde er kørt til Esbjerg, hvor Dion vil klargøre dem til den nye sæson.
Stor tak til de medlemmer, der har gjort et stort stykke arbejde (Lars D, Sune og Poul).
Ungdomsafd.
Det går rigtig godt i ungdomsafd. Der er 16-18 børn og unge, der dyster i optimistjoller og i de to øvrige
jolletyper. Vi har har også prøvet med kapsejlads med H-både for at fastholde de unge. Har desværre meget
nedslidt grej, som vi skal have kigget på (ønsker bl.a. en ny jollevogn).
Stor tak til Pernille og co. for et godt arbejde.
Kapsejladsudv.
Det går også godt her - 18-20 både tilmeldt.
Største udfordring er manglen på gaster. Fra november sejles der i klubhuset i virtuel sejlads. Her er der også
plads til flere, når den tid kommer. Også i år var vi repræsenteret ved NM for H-både i Varberg, og her
opnåede Steffen og co. et rigtig godt resultat.
Undervisningsudv.
Lars har haft 5 hold på skolebåden (3-4 pr. hold) og alle bestod prøven. En del er gået videre til vinterkursus
i navigation/duelighed ved Torben L. Rent grejmæssigt trænger vores ældste H-båd til en overhaling. Det
skal vi også have kigget på.
Kajakudv.
Her går det også rigtig godt. Afdelingen har nu godt 100 medlemmer og har nu venteliste frem til 2017, har 3
havkajakinstruktører + 3 hjælpeinstruktører. Er ved at opgradere klubbens kajakflåde til undervisningsbrug.
Her er alle opbevaringspladser lejet ud, så de mangler også mere plads.
Aktivitetsudvalg
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De har som sædvanlig været på pletten til alle vores arrangementer med mad og drikke samt forplejning til
vores stævner. Et stort og værdifuldt arbejde, som vi i bestyrelsen sætter stor pris på.
Arrangementer
Pinseturen gik i år til Paradisbugten/v Kolding Fjord, og det var en rigtig god tur. Vi var 12-14 både. John
“kok” have indkøbt al maden, og vi hyggede rigtig på stranden med mad, sang og en lille en til halsen dejligt vejr.
Sct. Hans. Her var John Engelbrecht båltaler, - en rigtig hyggelig aften med mange fremmødte.
Visens skib var også et dejligt arrangement ca. 300 fremødte godt vejr og hyggelig musik. Visens anløber
igen Brejning havn fredag den 10. juli.
H-bådsstævne
Var også i år en stor og sportslig succes med 29-30 både og godt vejr. Disse stævner er altid med til at give et
godt og positivt indtryk af Brejning Bådklub, og vi har altid fået ros for hånteringen af vores arrangement.
Enkelte “skønhedsfejl” fandt sted, men det er der taget hånd om, så alt i alt et godt stævne med et overskud
på ca. 14.000 kr. plus sponsorater.
Svømmehallen
Vintersvømning kom igang med nogen forsinkelse. Det har dog ikke været så vel besøgt, som vi havde
håbet. Der har været mangel på livreddere, hvilket vi håber at kunne gøre noget ved i 2015. BBK vil se
velvilligt på kursus i livredning/førstehjælp (og gerne give støtte hertil) med henblik på sæsonen 2015/16.
Øvrige emner
Messestand på Boat Show i Fredericia var tænkt som et fælles projekt mellem bestyrelsen i BBK og FBL
mhp. på at “vise flaget” og skaffe nye medlemmer. Vi havde håbet, at det kunne give klub og havn lidt nyt,
men det kulsejlede, før det blev søsat. Kun 7-8 medlemmer til 36 vagter havde meldt sig til at hjælpe på
standen, og det er for lidt. Jeg kan kun sige, at det er meget skuffende.
Der har været et markant merforbrug af vand i 2014 i klubhuset (+400 m3). Årsagen er ikke fundet, men
forbruget følges tæt fremover.
Nyt tiltag I ‘15: Undervognsbehandling af bil hos Sune vil medføre donation på kr. 400 pr. bil til BBK.
Prisen for undervognsbehandling følger listeprisen. Mere info på hjemmeside + tavle følger.
Afvikling eller udvikling af havnen? J70-både til BBK? Selvfølgelig skal vi udvikle – og i et tempo, hvor vi
alle kan være med. Der skal være plads til alle.
Med venlig hilsen
Einar Andersen, formand BBK
Bent Øhlenschläger: Angående messen i Fredericia; her kunne bestyrelsen have gjort mere reklame. Har først
set det I dag.
Poul D.: 2-3 mails sendt via mailsystem. Forklaringen er nok manglende mailadresse i systemet. Ca 300
medlemmer fået mail. Opfordring til at sende oplysning om mailadresse til webmaster.
Jørn: Runddelt opfordring via de enkelte udvalg. Har ikke ændret på det faktum, at der manglede tilslutning.
Warning: Sker der elektronisk aflæsning af vandforbrug?
B. Andersen. Elektronisk aflæsning af hovedmåler, derudover 3-4 målere i klubhuset uden elektronisk
overvågning af vandforbrug.

3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse
V/Jørgen Sandager
Der er 2 modeller af regnskabet; 1 officiel uden dagsorden, 1 uofficiel udleveret d.d. incl. dagsorden.
Regnskabet ikke givet anledning til bemærkninger fra revisorernes side.
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Regnskabet blev gennemgået.
Warning: I forbindelse med Comwell Cup er der tidligere blevet opkrævet betaling for overnatning. Hvorfor
betale til havn for det?
Jørgen: Vi har fået regning fra FBL, og den har vi betalt
B. Anderson: Aftalen er, at H-både ligger gratis, dvs. andre skal betale.
Kjeld: Driftsindtægter for mesterskab for H-både ca. 42.000 kr.; under afdelingsregnskaber Comwell Cup
står indtægter anført til kr. 65000. Forskel?
Jørgen: Sponsorater ikke med under H-både (er samlet under ét pkt.) – er med under Comwell Cup.
Steffen Bøgelund til B. Anderson: Hvordan forholder de sig med betaling af H-både inden kapsejlads?
Dirigenten: Emnet tages op i andet regi.
Lasse: Der har i 2014 været er merforbrug til vedligehold af lokaler, årsag?
Jørgen: Der er bl.a. sket reparation af 2 døre (1 pga. hærværk).
B. Anderson: Afskrivning Feva jolle købt 2014 – fremgår ikke under varekøb?
Jørgen: Figurerer som aktiv under status (s. 6).
Regnskabet godkendt.
4. Orientering om budget for det kommende år
V/ Jørgen S.
Medlemsindbetaling: Kr. 315.000 i indtægt, hvis alle betaler inden 1.1. Erfaringsmæssigt sker dette ikke. Kr.
288.000 er mere realistisk.
Den forventede omsætning ligger på kr. 305.000, hvilket er mindre end 2014 (skyldes færre medlemmer).
Resultatet tegner til et underskud på kr. 8000.
Karin Bremer: Er lagerudvidelsen med?
Jørgen S.: Ikke medtaget, da intet er vedtaget, og heller ingen færdige planer på nuværende tidspunkt.
Jørn: Kontingent, overvej familiemedlemsskaber.
Torben: Skal stilles som forslag.
Viggo: Hvem stå for udvidelse af lagerfaciliteter?
Jørgen S.: Vides ikke p.t.
Rene: Uoverensstemmelse mellem medlemsantal og kontingentindbetaling til Dansk Sejlunion og DGI.
Forklaring?
Jørgen S.: Skyldes prisstigninger på kontingent og sandsynligvis ikke helt korrekte indberetninger af
medlemsoplysninger i de foregående år.
Jørgen Jensen: Merforbrug af vand, betales hvornår? Med i budget?
Jørgen S.: Ej med i budget.
Jørgen S.: Til orientering fremgår også Liste over uddannelse fremgår af regnskabet
4. Behandling af evt. indkomne forslag
3 forslag behandlet sidste år, men da der ikke var tilstrækkelig fremmødte til at vedtage lovændringerne
genfremsættes forslagene.
Forslag 1)
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Der står i vedtægternes § 11, stk. 9 (3.del) ”Klubben tegnes af formanden, dog kræves der i økonomiske
dispositioner både formandens og kassererens underskrift.” Dette foreslås ændret til: ”Klubben tegnes af
formanden og de økonomiske og finansielle dispositioner af kassereren.”
Da vi i dag bruger netbank (og ikke check), så foretager kassereren alle de økonomiske dispositioner via
netbank. Netbank er ikke gearet til, eller indrettet til, at der er 2 personer, der skal godkende en betaling eller
overførsel. Det er et stort administrativt bøvl, at kasserer skal kontakte formanden for at få en underskrift
hver gang der skal ændres noget vedr. penge og økonomi.
Forslaget er stillet af BBKs kasserer.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 2)
I vedtægterne bør alle de steder, der står Børkop Kommune ændres til Vejle Kommune.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der – når der alligevel skal foretages vedtægtsændringer – foretager denne
ændring, så det svarer til de faktiske forhold.
Forslaget vedtaget.
Forslag 3)
Nuværende § 15, stk. 3 ”Eventuelle aktiver, herunder formue, fast ejendom og løsøre, skal fordeles til
ungdomsarbejdet i Børkop Kommune.” foreslås ændret til ”Eventuelle aktiver, herunder formue, fast
ejendom og løsøre, skal fordeles til foreninger med tilsvarende formål i Vejle Kommune. Fordelingsnøgle
udarbejdes på opløsende generalforsamling.”
Begrundelse: For at kunne fordele eventuel formue, således at flere foreninger, med forskellige
vandaktiviteter, kan få gavn af dette.”
Forslaget vedtaget.
Forslag 4)
Bestyrelsen foreslår nedenstående ændring i lovenes § 6:
Nuværende ordlyd:
“§ 6 Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har krav på skriftlig
bekræftelse.
Er kontingent ikke indbetalt til den fastsatte frist, kan alle medlemsrettigheder bortfalde, efter behørigt
påkrav.
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at et medlem ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel
strider mod klubbens love, vedtægter og reglementet eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine
medlemspligter. Bestyrelsens beslutning om indstilling til eksklusion kræver dog, at mindst to tredjedele af
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse, have lejlighed til, såvel mundtligt som skriftligt at fremføre sine synspunkter.
Bestyrelsens referat fra mødet hvor indstillingen sker, samt medlemmets eventuelle skriftlige redegørelse
forelægges på generalforsamlingen, såfremt det pågældende medlem måtte ønske dette. Når en eksklusion
skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8
døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.
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Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens
beslutning om eksklusion kræver majoritet, som ved ændring af klubbens love jvf. § 14.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en general- forsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem
ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves majoritet som ved beslutning om eksklusion.
Ved udmeldelse eller ekskludering af A-medlemmer gives besked til Foreningen Brejning Lystbådehavn.”
Forslag: Nedenstående fjernes i § 6
“Er kontingent ikke indbetalt til den fastsatte frist, kan alle medlemsrettigheder bortfalde, efter behørigt
påkrav.”
og erstattes af:
“Er kontingent ikke indbetalt til tiden, kan medlemmet efter behørig påkrav slettes. Har et medlem ikke
udmeldt sig, men udelukkende er slettet som medlem på grund af manglende betaling skal medlemmet, hvis
denne igen ønsker medlemskab, betale den restance som vedkommende har til klubben.
Kontingent opkræves dog kun for det år, hvor betalingen mangler.”
Begrundelse:
For at klubbens faktiske medlemstal passer overens med antallet af betalende medlemmer, er det vigtigt at
bestyrelsen kan slette ikke betalende medlemmer, bl.a. af hensyn til indberetning til f.eks. Dansk
Idrætsforbund.
Som det står nu, kan vi kun fjerne medlemsrettighederne.
Således vedtaget, efter indarbejdet ændringsforslag, på generalforsamlingen d. 26.02.2015.
Da der ikke var det ifølge lovenes nødvendige fremmødte, skal forslaget fremsættes for endelig godkendelse
på en efterfølgende generalforsamling.
SIGN:
Dirigent Torben Laursen
Karin: Medlemsrettigheder contra slettet medlem? Kræves mertekst om forskel i rettigheder?
Torben L: Dette præciseres i ny tekst1.
Bådpladsregistrering ligger i FBL (dvs. havnepladsønsker afklares med FBL).
Anciennitet anvendes ikke i BBK-regi.
Kontingent indbetales kun for det år, man har forsømt sin medlemsforpligt.
Hvis kontingent ikke betales ”kan medlemmet efter behørig påkrav slettes. Har et medlem ikke udmeldt sig,
men udelukkende er slettet som medlem på grund af manglende betaling skal medlemmet, hvis denne igen
ønsker medlemskab, betale den restance som vedkommende har til klubben.
Kontingent opkræves dog kun for det år, hvor betalingen mangler.”
Forslaget vedtaget.
Skal dog medtages på generalforsamling i 2016 (hvor antallet af medlemmer er underordnet), da ikke
tilstrækkelig fremmødte til godkendelse i år.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslået uændret kontingent på kr. 500 (grundkontingent).
Forslaget er vedtaget.

1 Bemærkning: Er indarbejdet i vedtagne tekst.
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7. Valg af bestyrelse og suppleanter
a. Valg af formand/kasserer
Valgt er som formand Einar Andersen og kasserer Jørgen Sandager
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Valgt er: Morten Mortensen og Claus Johansen
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valgt er: Bent Øhlenschläger (1. supl.) og Steffen Bøgelund (2. supl.)
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 (2016)
8. Øvrige valg
a. Valg af 2 revisorer
Steen Kjeldsen og Viggo Mortensen er valgt.

b. Valg til afdelinger og udvalg
a.i. Ungdomsafdelingen
På valg er: Jesper Weise, Pernille Laursen

a.ii. Aktivitetsudvalget
På valg er: Jane Dalegaard, Mai-Britt Laursen

a.iii. Kajakafdelingen
På valg er: Jette Gelsbjerg
a.iv. Kapsejladsudvalg
På valg er: Lasse Laursen
a.v. Redaktionsudvalg
På valg: Ingen
a.vi. Undervisningsudvalg
På valg er: Lasse Laursen, Erik Pedersen, Gert Kaimson, Steffen Bøllund, Søren Olsen
a.vii. Grejudvalg
På valg er: Ingen
Eventuelt
Asger: Mht. vandforbruget; der er stor kraftig slange ved kajakbro? Og er det f.eks. nødvendigt at vaske
bådene?
Jette: Der er planer om udskiftning af slangen.
Søren Peter: Har gået og grublet…? Hører dette spørgsmål hjemme i dette forum? Hva’ ville I sige til at en
mand, der ligger i Årøsund, ønsker sejle her, – og jeg ku’ godt tænke mig at sejle dernede? Var det en idé at
lave en ’bytte vand-bank”? F.eks. bytte for en sæson. Er der noget, der skal arbejdes videre med?
Torben L: Bør tages over kaffen, da det hører til i FBL-regi.
NN: Jeg har tænkt på at lægge båden i Fåborg. Her får de forespørgsler fra tyskere (der ønsker om leje af
plads for et par måneder).
Lasse: Lyder interessant, da det medfører et forespørgsel om medlemskab af klubben. Derfor også relevant
for BBK (– flere medlemmer?). Og måske kunne vi også få begrebet ”gæst” tilbage (ikke kun ”kunder”)?
Afslutning
Tak for go’ ro og orden. Især TAK til alle, der gør en indsats i udvalgene. Vi vil dog opfordre til, at flere
melder sig til at gøre et stykke frivilligt arbejde, så klubben fortsat kan bestå.
Tak til dirigenten.
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Tak til vores nye formand – på den øvrige bestyrelses vegne.
Tak til Poul, som træder ud – men han vil dog fortsat være at finde ”back stage” (hjemmeside, mv.).

Brejning, den

/

2015,

Godkendt af dirigent
_____________________________
Torben Laursen
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