Brejning bådklub og FBL

Referat fællesmøde d. 13/8 kl. 19.30 FBL og BBK
Deltagere: Peter Harboe, Martin Oehlenschlæger, Jørgen Jensen, Stig Knudsen, Claus Johansen og
Jette Dalegård.
Afbud: Jackie Olsen, Keld Lyhne, René Lokesgaard, Per Meisner, Jacob Ljungberg og Jørgen
Sandager.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Strategiplan.
Siden sidst.
Forsikringer, Punkt fra sidste gang.
Eventuelt.
a. Skilt på kran.
5. Næste møde.
Referat:
1. Strategiplan.
Jan og Per har på foranledning af bestyrelsen udarbejdet oplæg til diverse nyopførsler på
baggrund af strategiplanen og generalforsamlingsbeslutningen og fremlagde disse forslag
for klubhus og vinterbadeanlæg. Der er lavet tegninger og modeller, tegning på klubhus på
426 m2 som bygges foran det nuværende klubhus således at vi ikke står uden klubhus
under opførslen af klubhuset, udgiften til klubhuset er sat til ca. 6,8 mil. dog havde
bestyrelserne lidt tilføjelser og samlet pris ender på ca. 7,2 mil.
Ligeledes er der lavet et udkast til opførsel af is/grill kiosk, forventet udgift til opførelsen af
af is/grill kiosk er ca. 555.000 kr. det kan dog først opføres når det nuværende klubhus er
fjernet.
Vinterbade anlæg er der lavet udkast til opførelsen af dette på vest molen efter fiske
broen, et bade anlæg på 30 m2 med omklædning og sauna. Pris ca. 675.000 kr.
Der er et ønske om at lave et værksted bag grejskuret til onsdags holdet således at værktøj
kan ligge i isoleret værksted, forventet udgift 343.750 kr. dog vil en meget stor del af
udgiften kunne reduceres da onsdags holdet kan lave meget af dette selv.

Is/Grill bør evt. laves som midlertidig pavillon således vi kan se om der rentabel, begge
bestyrelser er enige om at der skal arbejdes videre med dette, der skal dog ikke sættes
noget i gang før en evt. udlejer er fundet og en bindende kontrakt indgået.
Vinterbadeanlæg:
Vinterbader skal være en selvstændig forening der lejer anlægget af FBL. Selvstændig
forening da det ligger fjernt fra BBKs aktiviteter, så vi ikke stå med et flertal af vinterbader
som ikke her interesse i havnen. Opførslen kan enten ske i samarbejde med Vejle
Kommune og alternativt af FBL selv såfremt økonomien eller tidsplanen taler herfor
(økonomien vurderes for at sikre vinterbadning ikke bliver en belastning for FBLs økonomi).
Det blev besluttet , at gå videre med arbejdet omkring både klubhus og vinterbadning,
således Ole kan komme i gang med fundraising, samt at Per og Jan kan tage klubhuset ud i
høring blandt medlemmerne og sikre intet er overset og gode indretningsforslag kan
indarbejdes. Fundraising vil være afgørende for virkeliggørelse af projekterne.
Endelig beslutning om gennemførsel skal træffes af generalforsamlingerne, da dette ligger
uden for bestyrelsernes beslutningskompetencer, men baseret på tilslutningen under
strategiarbejdet forventer bestyrelserne klar opbakning og arbejder videre på projektet.
Værksted:
Der er søgt fondsmidler til at opføre dette, hvis vi får fonds midler til dette er materialer
dækket af dette, onsdags holdet opføre selv værkstedet i forlængelse af grejskuret mod
båd stativer, FBL tager den endelige beslutning på dette når finansieringen er afklaret.
Optagersystem:
Investering i nyt optagersystem undersøges fortsat. En variant med en pris 1.050.000 kr.
systemet hedder Slipway og kan tager op til 20 tons. Systemet skal ses i Odense.
Ny tank anlæg.
FBL arbejde videre på dette i FBL regi.
2. Siden sidst.
Ingen punkter.
3. Forsikringer, Punkt fra sidste gang.
Udsat Afbud fra Jørgen Sandager.
4. Eventuelt.
a. Skilt på kran.
Kranen
Forbeholdt for kapsejlads
Onsdag kl.16:00 - 22:00
Torsdag kl. 16:00 - 22:00
max 15 min. pr. båd.

Alt brug af kranen forgår for egen regning og risiko.
Værdigrundlag.
Det er aftalt at holde 1-2 møder hvor FBL og BBK bestyrelserne mødes, og lave et udkast til
værdigrundlaget, så det kan fremlægges til afstemning på generalforsamling.
Mødet forventes i november mdr.
Gummibåde som hænger efter både i havnen må ikke stikke ud bag ved de bagerste
fortøjningspæle, FBL tager aktion på dette.
5. Næste møde.
26/11 kl 19.30 i klubhuset FBL laver dagsorden.

