Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 8. nov. 2017 (referat nr. 28)
Deltagere: Einar, Jackie, Jørgen, Claus (ref.), Jacob, Jørn og Jette (og Torben).
Fraværende: ingen.

Dagsorden
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
2. Modtaget post og digital post
3. Økonomi
4. Orientering fra FBL og udvalgene
5. Igangværende– og kommende aktiviteter
6. Eventuelt
6.1 Jackie. Kajak / Svømmehal
7. Næste møde
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Ingen bemærkninger.
2. Modtaget post og digital post
Claus: Mail fra Vetusonline.com vil gerne holde et møde for klubbens medlemmer, det
bliver ikke aktuelt lige nu.
Einar: Dansk søredningsselskab (DSRS) har haft kontakt til Einar, der afventer mere info fra
DSRS omkring dette, de ønsker at oprette stationer langs østkysten.
3. Økonomi
Der er indkøbt ny motor til vores hjælpebåd.
Jørgen: Udgiften til grejskur bliver lidt højere end forventet, total ca. 750 – 770.000 kr.
grundet udgifter til etablering at de udvendige arealer.
Der er kommet tilskud fra Fynske bank på 50.000 kr.
vi har fået afslag fra kommunen på tilskud til grejskur.
4. Orientering fra FBL og udvalgene
Jørgen: FBL, der mangler mærkater på mange både i havnen, FBL arbejder på en løsning, FBL
skal have fundet en ny formand. FBL General forsamling 22/3 kl. 19.00
5. Igangværende– og kommende aktiviteter
6/12 kl. 19.00 Jule afslutning for BBK medlemmer, der udsendes mail til medlemmer.
2/2 Hjælper fest i klubhuset, mere info følger.
15/3 kl. 19.00 BBK general forsamling, Jørgen laver dagsorden og sender ud.
6. Eventuelt
Torben: Bordopstilling, det kniber med at borde og stole bliver stillet tilbage, så der er klar
til navigations undervisning, det er et stort problem da Torben står alene med dette.
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Det skal være slut ellers gider Torben ikke forsætte med undervisning i klubben, hvilket vil
være et stort tab for BBK. Jette laver opslag til BBK klubhus, Einar kontakter FBL /
onsdagshold, Claus kommer forbi torsdag inden start og tjekker opstilling.
Jørn: Vi bør lave et års hjul for 2018, på den måde har vil styr på hvad vi vil lave i 2018 og
holde hinanden op at vi når det forskellige punkter, Jacob og Jette arbejder med dette.
Jackie: Forslag til digital opslagstavle, Jackie undersøger i Vejle hvad det kræver og hvad
det koster, Jackie vender tilbage med info.
Sten: Hjælper fest afholdes d. 2/2, Jørn og Jette arbejder med dette projekt, det afholdes i
klubhuset.
Jette: undersøger vedr. tøj til hjælpere/medlemmer i BBK
Jørn: Vedligehold af hjælpere både, er der styr på, Dion tager sig af dette.
Jørn: Der står meget vand i vores hjælpere både, det er et ønske at der kunne laves noget
overdækning ved hjælpere bådene.
Jacob: Møde tid skal overholdes, vi starter kl. 19.30 vi skal ikke side og vente på nogen.
Jacob: Ny dagsorden / referat skabelon, Jørgen arbejder med dette.
Jacob: Der mangler nøgler til bestyrelse medlemmer, BBK bestyrelse skal have ”C” nøgler,
der laves et nøgle dokument hvor nøgler registres, Einar sørge for dette.
Jacob: Der skal sendes en mail ud til vores medlemmer med koden til døren, således at alle
vores medlemmer kan få adgang til klubhuset, Jørgen laver og sende mail ud.
Jacob: Der mangler livredere i svømmehallen, Jackie, der er fundet personer til dette så det
er pt. løst, ved mangel har vi mulighed for at ”leje” livredere.
Jacob: Vi skal være bedre til at holde orden / opryddet i klubhuset og de udvendige områder,
man gør rent efter sig selv.
Jørn: Skilt til kranen ”Kranen er optaget til kapsejlads onsdag/torsdag” dette punkt tages
med til næste fælles møde med FBL.
Jackie: udgifter til transport mm. hvordan får / kan vi få dækket udgifter til dette?, det
vender vi på næste møde.
Jørgen: Udgifter til grejskur, der skal laves kloak, hejs til både i grejskur. Låsesystem skal
laves en læsning som ikke er så dyr.
Jørn: Bør BBK støtte vores sejlere i forbindelse med stævner, Bestyrelsen vil arbejde vidre
med dette.
7. Næste møde
12/12 kl. 18.00 i klubhuset, ingen dagsorden.
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