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Beslutningsreferat af fælles Bestyrelsesmøde FBL og BBK
Afholdt den 4. februar 2016
Deltagere:

Bent Andersson (BA)
Susanne Steffensen (SS)
Bjarne Rasmussen (BR)
Jørgen Henrik Jensen (JJ)
Anita Sjælland Jensen (ASJ) FBL
Einar Andersen (EA)
Jørgen Sandager (JS)
Claus Johansen (KJ)
Morten Mortensen (MM)
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FBL
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Dagsorden:
1. Havneskur
2. Vild med Vand
3. Facebook og Website
4. Legeplads
5. Vedligehold
6. Diverse
7. Næste møde
1. Havneskur:
Et udvalg p.t. bestående af Steffen Bøllund, Bent Andersson, Bent Oehlenschlæger og Jan
Albrechtsen arbejder videre med planerne om opførelse af skur til opbevaring. Dette som en
løsning i stedet for de opstillede containere.
Haft møde med kommunen, Lene Lykke og Henrik Ågård. Oplæg var for stort og kan ikke være
inden for det tilladte byggefelt. Nyt oplæg skal udarbejdes og indsendes sammen med
visualiseringsplan .
Projektets omfang, økonomi og tidshorisont blev drøftet.
2. Vild med Vand Projekt:
Ifbm. deltagelse i FLID’s Vild med Vand Havn er der nedsat nyt udvalg bestående af flg.:
Gert Kaimson (projektleder), Jørgen Henrik Jensen, Claus Johansen samt yderligere et medlem, som
forventes hentet i kajakafdelingen.
Der er behov for møde i udvalget hurtigst muligt
Aktion: EA og CJ finde 4. medlem og melde tilbage til udvalget.
3. Facebook og Website:
Der mangler fortsat administratorrettigheder til til Facebook CJ og SHS. BA rykker Poul Dinesen (PD)
JS fremsender hosting info til SS, så hun fremover administrerer domæne.
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BR og JS tager kontakt til PD for den økonomiske aftale omkring administration af Facebook og
Website.
Aktion: BA, BR og JS
4. Legeplads:
Brejning Lokalråd, som arbejder med projekterne på havnen med bl.a. en legeplads med nye og
bedre faciliteter, har spurgt FBL og BBK om støtte. Hovedparten er finansieret med støtte fra Vejle
Kommune, fonde og sponsorer, men projektet mangler kr. 50.000. Besluttet at bidrage med 2x5000
da giver værdi for medlemmer samt gæstesejlere.
5. Vedligehold af grønne arealer:
BA har lavet aftale med Bofællesskaberne om at lade beboerne ”De røde mænd” stå for
vedligehold på havnen bl.a. græsslåning og strandrensning. Pædagoger vil være til stede og have
ansvaret og opsyn. Der vil ikke blive en egentlig betaling, men FBL afholder omkostninger, der
følger med arbejdsopgaverne.
SS kontakter Tolstrup vedr. ændring af aftale og spørgsmål til faktura.
Onsdagsholdet har opsat skridsikre riste på samtlige skrå flader på havneanlæg og ved opgang til
klubhus.
Aktion: SS
6. Diverse:
Indbrudstyve har stålet væghængte TV fra klubhuset i november inden klubhuset blev aflåst.
Fået tilsagn om en brugt TV, som vil blive sat op. Overvågningskameraerne viser mænd, hvis
ansigter er delvist skjult af hætter.
Fået tilsagn om en brugt TV, som vil blive sat op.
7. Næste møde:
10. maj kl. 19.30. BBK står for udsendelse af dagsorden inden mødet
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