Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 21.aug. 2017 (referat nr. 27)
Deltagere: Einar, Jackie, Jørgen, Claus (ref.). Sten og Jette.
Fraværende: Jacob.

Dagsorden
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
2. Udvikling – DGI ved Preben / Jackie
3. Modtaget post og digital post
4. Økonomi
5. Orientering fra FBL og udvalgene
6. Igangværende– og kommende aktiviteter
7. Eventuelt
8. Næste møde
Referat:
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Sejlertøj til hjælpere, Einar kontakter sejlerskolen og ungdom vedr. klub sejlertøj.
2. Udvikling – DGI ved Preben / Jackie
2-3 punkter til Preben som der skal arbejdes med
Nyt medlemskab i BBK.
Bestyrelse arbejde optimering.
3. Modtaget post og digital post
Ingen post modtaget, ved Einar, mener det er pga. Sommerferie.
4. Økonomi
Jørgen: Der er brugt mange penge i forbindelse med lagerbygningen og køb af J70, der er
dog ikke gjort brug af lånet endnu, men lån ligger klar i banken, så lang tid vi ikke gør brug
af lånet spare vi renten på lånet.
BBK har fået lavet et mobilpay nummer (nr. 41011) til brug i klubben.
der er oprettet mulighed for at lavet betaling via. hjemmesiden der kan tilmeldes til div.
stævner m.m.
Der er lavet ny aftale med ISS vedr. rengøring af klubhuset.
Jørn: askeladen (hjælpebåd) skal have ny motor, pris 50.000 kr. inkl. Montering.
Jørn er tovholder på dette projekt.
5. Orientering fra FBL og udvalgene
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6. Igangværende– og kommende aktiviteter
Lagerbygning: fliser er lagt og stålspær kommer i næste uge, Jørgen udsender en mail når der
skal bruger hjælp fra medlemmer, der indkaldes i så god tid så muligt.
Jette laver kalender for resten at sæson.
Jørgen sender kalender på mail til alle medlemmer.
7. Eventuelt
Nye medlemsskaber i BBK, flyttet til næste møde.
Jørn: Bådplads til J70 der skal findes en løsning, det tages op til fældes møde med. FBL.
Der arbejdes på kort system til lagerskur og masteskur, samme kort som bruges i dag i BBK
Pris ca. 15.000 pr. dør, Jørgen arbejder på dette.
8. Næste møde.
4/9 kl. 19.30 BBK – FBL fællesmøde., dagsorden fra FBL.
20/9 kl. 19.30 BBK stormøde.
23/10 kl. 19.30 BBK møde med DGI, Claus sender reminder på dette.
6/11 kl. 19.30 BBK møde.
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