Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 16.juni. 2016 kl. 19.00 (møde nr. 18)
Deltagere: Einar, Jackie, Jørgen, Claus (ref.) og Morten. Frands, Steffen.
Fraværende: ingen.
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1. Godkendelse af det sidste referater / Bemærkninger til sidste referat.
OK ingen bemærkninger.
2. Pladsproblem / Grejtelt.
Einar og Jørgen kontakter FBL ang. Planer om opførsel af grej telt, BBK ser meget positivt
på telt opførsel, økonomien ser fornuftig ud.
3. Modtaget post og digital post.
Tider i svømmehallen er godkendt fra 23/10 2016 -16/4 2017 alle søndage kl. 13-15
Einar tager kontakt til VAF vedr. annonce for Sankt Hans på havnen. Der er sendt mail Poul
så der kommer et ”nyhedsbrev” ud til BBK medlemmer.
Jackie har været til møde med styrteklubben7080 de vil samle alle foreninger under en
paraply så der skal opstå et samarbejde.
Einar har modtaget en mail fra Boatshow vedr. stand i 2017, Morten tager kontakten til FBL
om det ikke var et projekt for FBL.
4. Økonomi.
4.1 Forsikringer.
Forsikringer er gemmen gået, der overvejes om der skal tegnes særskilt tillæg på kajakker
der koster 3000 kr. ekstra pr. år.
Aktiver er gennemgået samt div. afskrivninger.
Jørgen har fået lavet en forsikringsanalyse, bestyrelsen er enige om at vi er fornuftig
forsikret.
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4.2 Økonomi i afdelinger og udvalg m.m.
Evt. prisstigning skal udvalg selv tage stilling til, bestyrelsen mener prislejet er ok.
4.3 Medlemskontingent betaling og restancer.
BBK har 30.000 i ubetalt kontingentbetaling i klubkontingent.
Frans har en opdateret list med kajak medlemmer som ikke har betalt, disse medlemmer
slettes fra BBK.
4.4 Økonomi status.
BBK har en sund økonomi til trods for mange udgifter i 2016.
5. Orientering fra FBL og udvalgene.
FBL har affalds problemer, der kommer en ekstra tømning af container, så der nu er 3
tømninger pr. uge.
FBL har gang i ny ansættelse af ny havnemester da Bendt ønsker at fratræde sin stilling
på sigt.
Aktivitets udvalget er ved at undersøge muligheden for at få en opvaskemaskine monteret i
køkkenet, det kommer til at koste det ene underskab, men til gengæld vil der blive opsat nye
skabe op i køkkenet hvor rullebordet står nu.
6. Info og hjemmeside.
Jørgen og Poul har snakket om at lave en gruppe som skal vedligeholde hjemmesiden.
Positiv tilkendegivelse fra bestyrelsen til dette.

7. Igangværende– og kommende aktiviteter.
23/6 Sankt hans nyhedsbrev sendes til BBK medlemmer, Einar kontakter Galionen (Henrik)
om han vil sælge øl og vand.
6/7 Visens Skib kommer igen i år. Einar kontakter VAF omkring annoncering /
pressemeddelelse.
17-18/9 Comwell cup (H-båd stævne.)
8. Eventuelt.
Der bør overvejes om der ikke skal monteres smæklåse i masteskur, da det i perioder ikke
er låst.
Der laves et forslag til sikring af vores rib, Steffen tager kontakt til Lasse vedr. dette.
Der er vedtaget at der oprettes en pulje til selvforsikring af småskader, der opspares
10.000 kr. pr. år indtil puljen er på 30.000 kr.
Der er ikke sket den store udvikling med grejskuret, der arbejdes på en tegning af
grejskuret, som kan indsendes i forbindelse med byggetilladelse.
9. Næste møde.
29/8 kl. 19.00
Referatet er godkendt af bestyrelsen den 16/6-2016.
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