Brejning

Båd Klub

Referat Fællesmøde d. 15.05.2017 kl. 19.30
Deltagere: FBL + BBK
Bent Anderson, Martin Ohlenschlæger, Jørgen H. Jensen. Susanne Steffensen, Rene Lokesgaard,
Jackie Olsen, Jørgen Sandager, Claus Johansen, Jacob Ljungberg, Jørn S. Pedersen, Jette Dalegaard,
Poul Dinesen (med under pkt. 1 og 2), Ole Conrad Kondrup (med under pkt. 5).

Dagsorden
1. Opfølgning fra sidste møde
2. FBL/BBK website, Hjemmeside, evt. nyt layout v/poul dinesen
3. Strategiplan
4. Organisation
5. Udvidelse af lagerplads
6. Vild med Vand.
7. Den nye havnefoged
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
1. Opfølgning fra sidste møde
Sejlsportsliga 2017: FBL stiller kran, parkeringsplads m.m. til rådighed.
Lagertelt: bliver ikke til noget.
Flagstang maling / vejrstation: udsat til senere.
Udvendig belysning: er lavet, bliver dog ændret.
Lys i masteskur: er lavet.
Skillevæg i gang: er opsat, mangler lige det sidste, med nøgler m.m.
Montering af lamper på grædemuren.: udsat pt. Mangler strøm kommer med stor sandsynlighed i
forbindelse lager udvidelsen.

2. FBL/BBK website, Hjemmeside, evt. nyt layout v/Poul Dinesen
Brug så lidt billeder på forsiden i nyheder, hvis der skal bruges billeder vælg den i lille
format så de ikke fylder hele hjemme siden.
Poul fortsætter med udvikling af nyt layout på hjemme siden, det ser rigtigt godt ud.
Der er mulighed for at lave reklame for vores sponsorer på hjemmesiden, Poul arbejder på
et oplæg, som ikke dækker hele siden med reklame.
Poul forventer den ny hjemmeside klar i løbet af sommer/efterår
FBL/BBK skal finde en løsning omkring banner annoncer på hjemmesiden.
3. Strategiplan
Bent sender en strategiplan rundt til FBL og BBK. Vi skal lave en plan for havn og klub,
hvad er vores fremtids udsigter.
Vi tager punkter op igen på næste fældes møde.
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4. Organisation
Samme som punkt 3.
5. Udvidelse af lagerplads
Der bliver arbejder på en indretning af det ”lagerskur” som der er lavet tegninger på, dog
bliver der ændret lidt på afgangs mulighederne for at opnå en bedre adgang alle brugere, der
ligger ingen færdige tegninger endnu. Der er lavet en løsning med 75 kajak pladser, mod p.t.
ca. 48 lige nu.
Der arbejdes videre på projektet.
6. Vild med Vand.
afholdes d. 10/6 i hele Danmark, Brejning er igen i år med i dette arrangement.
Mere information på www.vildmedvand.dk under Brejning havn. Der kommer også
information på hjemmesiden. Der ligger et næsten færdigt program, men alle forslag er
velkommen. FBL forventer at bemande havnekontoret, som er åben på dagen.
Der bliver opstillet telt i forbindelse med vildmedvand og sejlsportsliga.
Der opstilles en midlertidig stige i forbindelse med ligasejllads, som iflg. Bent Anderson
koster 5000 kr. BA vil se om det var mulig at lave en billigere løsning.
7. Den nye havnefoged
Der er lavet et nyt team af frivillige til at passe jobbet som havnefoged. De arbejder efter en
plan og har fået en arbejdsliste som de arbejder efter.
8. Eventuelt.
FBL og BBK bør lave et regelsæt for jetski m.m. det bliver måske et større problem i
fremtiden, da Vejle fjord er en af de få stedet, hvor der må sejles på
Udlejning af både i Brejning er ikke set som erhverv før, det er udlejning fra firma med
CVR nummer. Bent Anderson ”Udlejning af egen båd i 14 dage, ser jeg ikke som et
problem”. Når man lejer en båd i Brejning, så er det nok ikke for at ligge i Brejning havn.
9. Næste møde.
4/9 kl. 19.30 i klubhuset. FLB står for dagsorden,
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