Brejning bådklub og FBL

Referat fra fællesmøde d. 28/5 kl. 19.30 FBL og BBK
Deltagere: Peter Harboe, Martin Oehlenschlæger, Jørgen Jensen, Stig Knudsen, Jackie Olsen og
Claus Johansen
Afbud: Jørgen Sandager, Jacob Ljungberg og Per Meisner.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siden sidst.
Forsikringer
Logo og navn på hjemmeside.
Strategiplan.
Eventuelt.
Næste møde.

1. Siden sidst.
Forslag til indkøb af telt/pavillon som skal bruges til arrangementer, Jackie har et tilbud på
hånden på ca. 8000 kr. -30% ca. 5600 kr. inkl. moms.
Der er enighed om at leje telt til de kommende arrangementer, Peter FBL arrangere dette i
samarbejde med Jackie.
BBK kigger selv efterfølgende på indkøb af telt.
Der kommer 2 x Beachvolley sæt leveres gratis til brug på havnens dag.
Brug af masteskur til opbevaring af kajakker, FBL laver en plan for dette med dato for ind
og udflytning af kajakker der startes men 50% af pladsen til kajakker og hvis der bliver
behov for mere plads er FBL åben for dette.
2. Forsikringer.
Punkter er udsat da Jørgen Sandager har meldt afbud til mødet. Punkter tages op igen
senere.
3. Logo og navn på hjemmeside.
BBK og FBL logo er kommet på hjemmesiden.

4. Strategiplan.
Vinterbadning og klubhus er der lavet teams som arbejder med dette, der arbejdes på
forskellige løsninger på både vinterbadning samt klubhus, vedr. klubhus kontakter
arbejdsgruppen de forskellige udvalgs formænd.
Når der kommer lidt info retur fra de arbejdende grupper samles strategiudvalget igen.
Der arbejdes på nyt tank anlæg men der er dog en meget stor udskrivning, så det skal
overvejes meget om de bliver aktuel for Brejning havn, dog kunne det være løft af service
niveauet på havnen.
Der arbejdes også på nyt optager system, der er flere løsninger i spil, hvis der er nogen som
har set nogle rigtige smarte eller anderledes systemer til optagning af både vil Jørgen
Jensen FLB gerne høre om dette.
5. Eventuelt.
Fjordhave vil gerne ind i havnen, Claus kontakter foreningen igen, der er ingen
indvendinger på projektet, dog må foreningen ikke drive erhverv på havnen.
Sodavandsautomat til klubhuset, det skal være en købe automat, ikke noget på leje
ordning, BBK arbejder videre på sagen, Peter undersøger priser m.m.
6. Næste møde.
13/8 kl. 19.30 BBK laver dagsorden.

