Brejning

Båd Klub

Fællesmøde d. 04.09.2017 kl. 19.30
Deltagere: Bent Anderson (BA), Martin Ohlenschlæger (MO), Susanne Steffensen (SS), Rene
Lokesgaard (RL), Jørgen Sandager (JS), Claus Johansen (CJ), Jørn S. Pedersen (JP), Jette
Dalegaard (JD), Ole Conrad Kondrup (OK), Per Rasmussen (PR) (med under kt. 3), Jørgen H.
Jensen (JJ)(ref)

Dagsorden
1. Opfølgning fra sidste møde.
2. Nedsættelse af udvalg vedrørende strategi og organisation.
3. Orientering om byggeri herunder fremtidig klubhusudvidelse og fundraising.
4. eventuelt.
5. Næste møde
1. Opfølgning fra sidste møde:
website. Afventer præsentation fra Poul Dinesen: Aktion: JP tager kontakt til Poul Dinesen.
Nøglesystem /aflåsning: Aktion: BBK udsender infomateriale om adgangs kode og kortbetjening til
den nye entredør.
Flagstangen: Flagstangen skal have et eftersyn / vask og lægges ned ved sidste båd optagning.
Der findes en alternativ løsning til at visualisere at standeren tages ned ved den
planlagte ”standernedtagning”
2. Udvalg til strategiplan:
Følgende personer deltager i opstarten på strategiplanen.
Jørgen Sandager, Martin Ohlenschlæger, Ole Conrad Kondrup, Jan Albriksen, Gert Kaisum, Jackie
Olsen, Jørgen H. Jensen.
Aktion 1: JJ indkalder til det første møde som afholdes den 2. oktober
Aktion 2: JJ deltager i BBK stormøde den 20. september for at orientere om formålet med
strategiplanen.
Når udvalget har konsolideret sig vil vi tilknytte en DGI person som tovholder.
Dette gøres for at tilføre strategiarbejdet proceserfaring og fremdrift.
3. Orientering om byggeri:
Per Rasmussen orienterede om byggeriet. Pt. er vi ca. 14 dage foran byggeplanen.
Malerarbejde skal snarest påbegyndes.
OK finder ca. 10 friske malerpensel svingende personer og melder tilbage til JS om tidspunkt
hvornår de kan gå i gang. JS sikre også at der kommer kvalitetsovervågning af de unge menneskers
arbejde.
Indskudte dæk: Det indskudte dæk monteres så loftrum og kajak rum deler ”gulvstrør”
dimensionerne ligeligt.
Port lysningen bliver 4,1 ×3,4 meter.
Nøgleadgang. BEAS og Fredericia låseservice skal kontaktes med hensyn til kort/låseautomatik på
adgangs dør og skydeportene ved kajak opbevaringerne. Aktion: JS tager kontakt til Fredericia
Låseservice.
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Trappeforløb. For at skabe optimal plads til robådene blev det vedtaget at trappen til det indskudte
dæk skal gå ”ud” i rummet.
Fundraising. Der har været holdt møde i gruppen i sommer. Tovholderen var Steffen Bølund.
Fundraiseren har ikke modtaget noget materiale efter mødet. JS tager kontakt til hende og vil forsøge
at levere det ønskede som primært er af økonomisk art.
OK vil gerne deltage i arbejdet, hvilket er kærkomment da han har erfaring på dette felt.
Jackie Olsen har via. BBK søgt 400.000 hos Vejle kommune. Vi håber på et godt resultat da vi ikke
er forvendt med rest meget kommunal støtte.
4. Eventuelt:
Sponsorvæg. Vi bør have en sponsorvæg som det ses i andre havne:
Sponsoraterne kunne deles i Guld, Sølv og Bronze alt efter sponsoratets størrelse.
Forslag til placering og udformning er kærkomne.
Åbent Hus. Der holdes åbent hus for medlemmerne i det nye grejskur den 30. september kl14:00.
BBK er vært med en pølse / vand /øl.
5. Næste møde: Mandag den 27. november 19:30. BBK står for dagsordenen.
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