Brejning

Båd Klub

Generalforsamling i BBK 14.03.2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Orientering om budget for det kommende år. Her forklares også om tilmelding m.m. fremover.
5. Behandling af evt. indkomne forslag. (Forslagene kan ses i : Her er alle forslag til BBKs
generalforsamling den 14. marts 2019 i deres fulde ordlyd.)
Forslag 1: § 11 vedtægtsændring vedr. persondata til endelig vedtagelse.
”Bestyrelsen er forpligtiget til at overholde de til enhver til gældende love og forordninger vedr. persondata.”
Indsættes som linje umiddelbar før: ”Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.” i § 11.
Forslag 2: § 3 vedtægtsændr. vedr. optagelse i dansk kajakforbund til endelig vedtagelse.
”Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion for alle medlemmer undtagen de medlemmer der er i kajakafdelingen.
Medlemmer der deltager i andre aktiviteter på vandet end Kajaksejlads tilknyttes Dansk sejlunion.
Medemmer der udelukkende sejler kajak, tilknyttes Dansk Kano og Kajak Forbund.
Ind eller udmeldelse af andre landsorganisationer indstilles af bestyrelsen som beslutningsforslag til
førstkommende generalforsamling. ”
Forslag 3: Bestyrelsen indkalder til 3 (4) fællesmøder med deltagelse af 1 repræsentant fra det til enhver tid
eksisterende udvalg (ungdomsafdeling, kapsejladsudvalget, aktivitetsudvalget, undervisningsudvalget,
kajakafdeling, roafdeling, etc…)
Møderne afholdes i maj, september og februar, og indeholder mindst følgende dagsorden:
1. Hvert udvalg fremlægger oversigt over seneste afholdte aktiviteter i udvalget.
2. Hvert udvalg fremlægger oversigt over kommende aktiviteter, herunder behov for hjælp til
afvikling af arrangementer.
3. Ønsker om eventuelle indkøb og investeringer fra udvalget
4. Bestyrelsens meldinger til udvalgene
5. Koordinering af kalenderen
Forslag 4: Værdigrundlag for Brejning Båd Klub. Forslag foreslåes indsat som en del af vedtægterne (f.eks. som en del
af §2) Brejning Båd Klub med følgende tekst:
Vi tror på at vi i BBK kan danne grundlag for et fælleskab der giver frihed og muligheder for at et bredt spektrum af
aktiviteter i naturen omkring Brejning havn
Forslag 5: Vedr. strategiplan for Brejning havn er modtaget følgende forslag:
At vi fortsætter med strategiplanen i forbindelse med etablering af nyt klubhus, og med udgangspunkt i den udformning
af klubhus, som på nuværende tidspunkt er fremlagt af arbejdsudvalget, samt forsøger at opnå fundraising til
gennemførsel af projektet på økonomisk forsvarlig vis. Arbejdsgruppen fortsætter med at fundraise det nye klubhus. Når
arbejdsgruppen er klar til at vise finansieringen i form af øget kontingent, låntagning og fundraising, så vel der komme
en afstemning om dette.
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Fortsat fra forrige side.
Forslag 6: Samarbejde mellem bestyrelse og afdelinger/udvalg. Der bliver foreslået at:
Der laves et regelsæt omkring samarbejdet mellem bestyrelsen for BBK og afdelingerne i BBK .
Forslag 7: Forretningsorden for kajakafdelingens økonomi under Brejning Båd Klub
Forslag 8: Kontingentforhøjelse med kr. 50 på medlemskab af BBK.
For at skabe bedre råderum i BBK’s økonomi, da dette er tiltrængt.
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub
a. Valg af formand/kasserer
På valg er: Jørgen Sandager (afgår som kasserer)
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Jette Dalegaard, Per Meisner(afgår)
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Keld Lyhne
d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn".
Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse.
På valg er: Rene Lokesgaard
8. Øvrige valg
A. Valg af revisorer: Steen Kjeldsen og Kamma Pedersen
B. Valg til afdelinger og udvalg
a: Ungdomsafdelingen
På valg er: Søren Jensen, Niels Henriksen
Talenten (ligger under ungdom)
På valg er: Ingen
b: Aktivitetsudvalget
På valg er: Jane Dalegaard, Mai-Britt Laursen
c: Kajakafdelingen
På valg er: Ingen
d: Kapsejladsudvalg
På valg er: Ingen
e: Roafdelingen
På valg er: Ingen
f: Redaktionsudvalg
På valg er: Ingen
g: Undervisningsudvalg
På valg er: Lasse Laursen, Erik Pedersen, Søren Peter Kristensen
h: Grejudvalg
På valg er: Ingen
9. Eventuelt
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1. Valg af dirigent.
Jørgen Henrik Jensen
Konstaterer at generalforsamlingen er indvarslet korrekt.
2. Beretning for det forløbende år
Det har været et arbejdsår for BBKs bestyrelse, med mange timer på møder , strategiplan og andet
bestyrelsesarbejde.
Året 2018 har budt på positive og negative oplevelse. Det fremtidige arbejde må være at minimere
de negative oplevelser.
BBK tæller pr. 31/12-18 hele 584 medlemmer. Det er dejligt at se at klubben vokser stille og
roligt. 2018 har budt på flere stævner med udgangspunkt fra BBK. Vores J70 har i 2018 sejlet i 1
division og endte på en 15. plads. I BBK har vi også en ungdomsafdeling og en ungdomsafdeling
under kajak er på vej. Kajakafdelingen har i 2018 uddannet egne instruktører, så vi i fremtiden
selv kan uddanne vores medlemmer. Sejlerskolen har igen i år uddannet medlemmer med examen
i duelighed eller yachtskipper 3. BBK rummer i dag mange afdelinger. Senest skud på stamme er
vores ro og SUP afdeling. Onsdagsholdet fik også en stor tak for deres arbejde for klubben i 2018.
Beretning blev godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab.
Jørgen H. Jensen konstaterede at regnskabet var gennemgået af revisor rettidig.
Kasseren gennemgik hvad det udleverede årsregnskab med dagsoden indeholdt. Og som noget
nyt indeholdt dette års regnskab også nøgletal og diagrammer.
Der er sket et stort fald i sponsorater fra år 2017 til 2018. Det skyldes at BBK havde et J70 stævne
i Brejning i år 2017, Det var der ikke noget af i 2018. Samtidig var udgifterne til J70 også mindre i
2018 end i år 2017. Møder, arrangementer mv. er også steget en del og skyldes hovedsageligt at vi
er begyndt at holde medhjælperfest.
Renteudgifterne har Vi har nu haft lån i J70 og grejbygning
Regnskabet viser et resultat på 149764 kr., hvilket er ca. 40000 kr. mindre end året før.
Der er 2 lån i Fynske Bank som er afdraget med ca. 50000 kr. hver. Skyldig omkostninger er især
fællesudgifter mellem FBL og BBK. Hensat til ungdom er sponsorater til ungdomsafdelingen.
Martin: Jeg vil gerne rose kasseren for regnskabet det er meget uddybende og alle informationer
der er brug for er heri. Da man købt J70 blev det sagt at det ville give overskud – her ser det ud til
at det giver underskud.
Svar: Du har ret det giver underskud.
Jørn: På generalforsamlingen 2016 blev det sagt at man arbejde på at det gav overskud. Projektet
skulle køre i 5 år og over de 5 år skulle projektet give overskud.
Martin: Hvor mange bruge J70
Jørn: Der er 3 team og ungdomsafdelingen så der er nok 20 mand i alt. Vi forventer en stigning i
antal af personer der vil sejle J70 da der er kommet flere der sejler J70 på Vejle fjord.
Lasse: Det var nemmere at se hvad man betaler til hvis man trækker klubkontingentet ud som et
særskilt beløb.
Susanne: Hvad gør man med de 28000 kr. som ikke er betalt?
Svar: Vi prøver på at få pengene ind og lader saldoen stå i et par år, hvis de ikke betaler – bortset
fra sejlere og støttemedlemmer, nogle af disse er tidligere pladshavere som ikke har meldt sig ud
af klubben.
Niels: Vi har haft en del ungdomsmedlemmer der undre sig over, at man opkræver 3 måneder før
sæsonen starter.
Svar: Der var lidt penge i kassen, derfor besluttede bestyrelsen, at sende opkrævning ud tidligt i
år.
Sjøgren: Jeg kan ikke se hvad der står på kontoen i kajak?
Claus: Det er med i beløbet på Fynske Bank, som er alle kontoer slået sammen.
Karin: Leje af grund er steget til det dobbelte, hvad skyldes det?
Svar: Der skyldes vi nu også skal betaler for leje af grund for grejbygning. Der er udregnet til
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samme kvadratmeterpris som for klubhus.
Regnskab for 2018 er godkendt.
4. Orienterings om budget for det kommende år.
Budget 2019 gennemgået.
Martin: Er det bevist at der er sat et beløb ind som anlægsinvesteringer.
Svar: Beløbet til investeringer er en saldering af overskud efter afdrag på gæld og
tilgodehavender.
Steffen: Investering er mange ting. Investering i J70 er en investering for BBK – nu er det klubber
der konkurrerer mod klubber.
Karin Er det lagt ind i budgettet, at der er nogen der skal ind i kano- og kajakforbundet?
Svar. Har ikke modtaget nogen regning på det endnu. Ved sidste GF blev der sagt at det ikke ville
øge omkostningerne.
Steen: er der taget højde for kontingentstigninger?
Svar: Der er ikke sat nogen kontingentstigning ind.
Torben: Betaler vi for svømmehal?
Svar: Nej, vi betaler for uddannelse af livredder og eksterne livredder.
5. Behandling af indkommende forslag.
Forslag 1: Vedtægtsændring til § 11 vedr. persondataloven til endelig vedtagelse.
”Bestyrelsen er forpligtiget til at overholde de til enhver til gældende love og forordninger vedr.
persondata.” Indsættes som linje umiddelbar før: ”Bestyrelsens beslutninger træffes ved
almindeligt stemmeflertal.” i § 11.
Forslag vedtaget.
Forslag 2: Vedtægtsændring §3 optagelse i kano og kajak forbund (KKF) til endelig vedtagelse.
Ny § 3: Medlemskab af organisationer (efter næste GF)
Forslagsændring:
”Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion for alle medlemmer undtagen de medlemmer der er i
kajakafdelingen.
Medlemmer der deltager i andre aktiviteter på vandet end Kajaksejlads tilknyttes Dansk sejlunion.
Medemmer der udelukkende sejler kajak, tilknyttes Dansk Kano og Kajak Forbund.
Ind eller udmeldelse af andre landsorganisationer indstilles af bestyrelsen som beslutningsforslag til
førstkommende generalforsamling. ”
Torben: En præcisering, det er medlemmer der kun sejler kajakker der tilknyttes Dansk Kano og
Kajak Forbund , sejler de i andet skal de være medlem af Dansk Sejlunion.
Forslag vedtaget.
Forslag 3: Bestyrelsen indkalder til 3 (4) fællesmøder med deltagelse af mindst 1 repræsentant fra
det til enhver tid eksisterende udvalg (ungdomsafdeling, kapsejladsudvalget, aktivitetsudvalget,
undervisningsudvalget, kajakafdeling, roafdeling, etc…)
Møderne afholdes i maj, september og februar, og indeholder mindst følgende dagsorden:
1. Hvert udvalg fremlægger oversigt over seneste afholdte aktiviteter i udvalget.
2. Hvert udvalg fremlægger oversigt over kommende aktiviteter, herunder behov for hjælp til
afvikling af arrangementer.
3. Ønsker om eventuelle indkøb og investeringer fra udvalget
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4. Bestyrelsens meldinger til udvalgene
5. Koordinering af kalenderen
Martin: Det er et forslag der pålægger en byrde på bestyrelsen. Hvad siger bestyrelsen og dem der
er påvirket heraf?
Lars: Det er en helt fin ide at det ligger fast at der skal lægges de møder med en fast dagsorden.
Finn: Er det i stedet for fællesmøder.
Rene: Både og, det er jo bare det, at der kommer en repræsentant fra de forskellige udvalg.
Claus: Der er rigtig der har ikke være mange fællesmøder, vi har kun haft et i 2018. Jeg syntes det
er en rigtig god ide, at vi får faste datoer på det. Kan kun gå ind for forslaget.
Mai Britt: Vi i aktivitetsudvalget syntes, at det er en rigtig god ide. Vi mangler noget information.
Dirigent: Bemærkede at der er et ændringsforsalg med teksten ”mindst 1 fra hvert udvalg”. Kan du
acceptere den ændring (til Rene).
Rene: Ja
Forslag vedtaget.
Forslag 4: Værdigrundlag for Brejning Båd Klub. Forslag foreslåes indsat som en del af
vedtægterne (f.eks. som en del af §2) Brejning Båd Klub med følgende tekst:
Vi tror på at vi i BBK kan danne grundlag for et fælleskab der giver frihed og muligheder for at et
bredt spektrum af aktiviteter i naturen omkring Brejning havn.
Ole: Som I kan se så består dette værdigrundlag af 4 kerneværdier. Det vigtigt at de fonde vi søger
midler fra kan se vores værdigrundlag.
Claus: Hvad er dejligt ved at komme ned på Brejning havn? Og det skulle beskrives kort. Vi har
fællesskab, frihed, aktiviteter og natur med og det syntes vi danner rammen om Brejning havn.
Karin: Jeg studser over ordet frihed, hvad er frihed? kan man skabe frihed? Det har jeg svært ved
at se i vort værdigrundlag?
Claus: det er rigtig det er lavet for at søge fonde, men budskabet er vort – der er ikke lavet
udelukkende for at søge fonde. Vi har brug en hel dag om, hvad der betyder noget for os. Det jeg
brænder allermest for, er friheden for at komme herned, friheden for at slippe for arbejdet, frihed
for at slippe for stress og jag, frihed til at tage ud på fjorden og oplev noget godt.
Torben: Skal dette erstattes paragraf 2?
Ole: Nej, det er vigtig at beholde den eksisterende formålsparagraf og tilføje en værdiparagraf.
Jørgen: Det der med frihed, fællesskab og natur. Jeg syntes at I rammer rimeligt godt.
Torben: §2 overskrift skal ændres. Det der er skrevet her bliver det vi skal stemme om næste år.
Martin: Jeg har et ændringsforslag der hedder ”Værdigrundlag: ” og teksten der står her.
Dirigent til bestyrelsen: Kan I gå ind for dette forslag?
Bestyrelsen: Ja
Forslag efter ændring (med hele teksten i §2):
§2 Formål og værdigrundlag
Klubbens formål er at fremme søsportsaktiviteter, som sejl- og motorbådssporten, kano og kajak,
roning, surfing, fritidsfiskeri etc. ved bl.a. at:
· Virke for fællesskabet blandt medlemmerne.
· Fremme uddannelsen til godt sømandskab, især for ungdommen.
· Arbejde for bedre forhold for søsporten under størst mulig hensyntagen til miljøet
Værdigrundlag: Vi tror på at vi i BBK kan danne grundlag for et fælleskab der giver frihed og
muligheder for at et bredt spektrum af aktiviteter i naturen omkring Brejning havn.
Forslag vedtaget.
Forslag 5: Vedr. strategiplan for Brejning havn er modtaget følgende forslag:
At vi fortsætter med strategiplanen i forbindelse med etablering af nyt klubhus, og med
udgangspunkt i den udformning af klubhus, som på nuværende tidspunkt er fremlagt af
arbejdsudvalget, samt forsøger at opnå fundraising til gennemførsel af projektet på økonomisk
forsvarlig vis. Arbejdsgruppen fortsætter med at fundraise det nye klubhus. Når arbejdsgruppen
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er klar til at vise finansieringen i form af øget kontingent, låntagning og fundraising, så vil der
komme en afstemning om dette.
Claus: Hvis vi skal arbejde videre med et nyt klubhus, ikke bare om vi skal bygge er nyt klubhus,
men fortsætter med om vi kan hente nogen penge.
Ole: Det er vigtigt at sige at strategiplanen ikke kun handler om et nyt klubhus. De klubhusfaciliteter vi vil ha her på havnen behøver vi ikke, at lave et nyt klubhus for at få, vi kan bare
renovere det vi har. Når jeg er med i strategiplanudvalget er det udelukkende for ungdomsarbejdet. Der findes ikke nogen offentlige kasser der støtter voksne mennesker der sejler kajak,
medminder der sker i frivillig klubregi.
Der er et budgetforslag i Vejle kommune om en blivende strand nord for Brejning havn på
betingelse af, at de lokale lodsejere kan blive enige om alle de rammevilkår der skal være til stede.
Susanne: Det er ærgeligt at det er med udgangspunkt i det klubhus som er fremlagt. Det gør, at jeg
stemme imod forslaget, fordi det tager noget af min udsigt, som jeg er meget glad for. Jeg er bare
nødt til at forsvare min ejendom.
Martin: Bare fordi der står, at det er med udgangspunkt i den nuværende udformning betyder
ikke, at men ikke kan ændre på planen.
Susanne: Det er hel tosset, at man ikke har taget en drøftelse med dem der bor her på havnen
inden man fremlagde denne plan.
Per: Nu er det mig der har begået de skitser foreligger. Der blive vedtaget på strategiplanen, at
man ville lave et nyt klubhus. Der er også lavet nogle skitse, hvor vi renoverede det gamle klubhus
og holder det i et plan. Vor største problem er, at byggefeltet ikke er stort nok. Vi mangler 100 m2
for at komme op på de 300 m2 og 340 m2, som det sidste forslag ligger i. Det betyder at lokalplanen skal ændres. Det er beslutning som bestyrelserne skal tage, om det skal være 1 eller 2 plan.
Ole: Min opgave til bestyrelsen består i: Hvad er det for et klubhus som i gerne vil have
fundraiset? Hvad er behovsanalysen? Hvem er brugerne? Hvem af brugerne kan der støttes til.
Hvem af brugerne er der egenbetaling på?
Der er bestyrelsen der skal spørge medlemmerne: Hvad har vi brug for? Så kommer det om at
projektet skal betales af øget kontingent, låntagning og fundraising.
Ole: Strategiplanen er en stor behovsanalyse.
Lasse: I kigge meget på at dette udgangspunkt, som om det er det færdig projektet – det er det
ikke. Når projektet er færdigt, så må man tage diskussion: Hvordan skal lortet så se ud i
virkeligheden.
Claus: Det er vigtigt, at vi har noget at arbejde videre med. Det økonomiske må så komme senere.
Om vi skal stemme for projektet må vi tage en beslutning om, når vi har en pris på projektet.
For at komme videre syntes jeg, at vi skal stemme for forslaget.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 6: Samarbejde mellem bestyrelse og afdelinger/udvalg. Der bliver foreslået at:
Der laves et regelsæt omkring samarbejdet mellem bestyrelsen for BBK og afdelingerne i BBK .
Rene: Vi har kun en pengekasse.
Martin: Den praktiske implementering er, at der skal være et budget og hvis man har den
flowkasse at råde indenfor og det budget som man har fået tildelt, så kan lave et samlet budget,
hvor man siger: I har den her økonomi at disponere over, til at lave de her investeringer. De her
investeringer er bundet op på, at i skaffe de her indtægter.
Lars: Man kan ikke lave et regelsæt for en afdeling.
Bent: Det her regelsæt skal ikke være for en afdeling, det skal laves for alle afdelinger. Bestyrelsen
kan sammen med afdelingerne lave et regelsæt. Og så kan man, tage som udgangspunkt, det som
Jørgen har lavet og lave det til alle afdelinger.
Ole: I kajakafdelingen ber vi om, at vor økonomi bliver reguleret sådan, at der er et budget der
skal overholdes og der er et regnskab der skal overholdes.
Lasse: Jeg syntes, at kajakafdelingen har bevæget sig væk fra BBK og lavet en kajakklub. Vi har
hver vores arrangementer, men vi arbejder egentlig ikke sammen.
Frank: Jeg har været med i kajakafdelingen fra start. Det er ærgerlig at du den opfattelse vores
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hensigter og følelser over for BBK. Vi har altid oplevet det på den modsatte måde. Vi har aldrig
rigtig følt, at vi skulle være en del af fællesskabet og så har vi skabt vort eget fællesskab.
Martin: Kan man lave et regelsæt, som vi kan stemme om. Skal der laves et regelsæt eller ej? Det
er vel det det hele handler om.
Ole: Jeg vil godt understrege, at der kun er en kasse og reglerne siger, at der kun er en kasse. Så er
det også utrolig vigtigt, at udvalgene i god tid sender deres forventninger i form af et budget for
det kommende år. Det er også vigtigt, at udvalgene kan sige, hvor meget kan man fundraise og
samle ind.
Karin: Dejlig at høre. Jeg kan høre, at der nogen behov for at der laves nogen regelsæt. Og det er
der ikke nogen grund til at sætte sig imod. Se jeg tilbage, så bliver jeg lidt bekymret, for jeg kan se,
at man ikke har fulgt de lov som vi har. Og indtil det regelsæt er lavet, så er det lovene vi går efter.
Og der har vi kun en kasse.
Ændringsforslag, bilaget fjernes og teksten ændres til:
Der laves et regelsæt omkring samarbejdet mellem bestyrelsen for BBK og udvalgene.
Forslaget er vedtaget.
Forslag 7: Forretningsorden for kajakafdelingens økonomi under Brejning Båd Klub
Forslaget er trukket tilbage.
Forslag 8: Kontingentforhøjelse med kr. 50 på medlemskab af BBK.
For at skabe bedre råderum i BBK’s økonomi, da dette er tiltrængt.
Forslaget er trukket tilbage.
6. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen har ikke snakket om nogen kontingentforhøjelse, men der ligger et forslag om
forhøjelse med 50 kr.
Martin: Hvis vi sendes en opkrævning mere på 50 kr. er pbs-gebyrerne uforholdsmæssige store.
Bent: Jeg vil foreslå at man fremadrettet laver en vedtægtsændring der hedder, at man fastsætter
kontingentforhøjelsen for det efterfølgende år.
Vedtaget at kontingent forbliver uændret
7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub
a. Valg af (formand)/kasserer
På valg er: Jørgen Sandager (afgår som kasserer)
Formanden trækker sig som formanden for at blive kasserer.
Valgt.: Claus Johansen (ny kasserer)og Jackie Olsen(ny formand, valgt for 1 år)
b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Jette Dalegaard(genvalgt), Mads Uldall-Jessen(nyvalg), Rene
Lokesgaaard(nyvlag), Per Meisner(afgår)
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Kamma Pedersen(nyvalgt), Frederik Sjøgren(nyvalgt), Keld Lyhne(afgår),
d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn".
Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse.
Valgt: Majbritt Nielsen List (nyvalgt)
8. Øvrige valg.
A. Valg af 2 revisorer: Steen Kjeldsen(genvalgt),Kamma Pedersen(genvalgt)
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B. Valg til afdelinger og udvalg
a. Ungdomsafdelingen
På valg er: Niels Henriksen(genvalgt), Niels Bramsen(nyvalgt)
Talenten (ligger under ungdom)
På valg er: Ingen
b. Aktivitetsudvalget
Mai-Britt: Vi vil gerne have nogle kajakmedlemmer ind i udvalget – tages op på fællesmødet
På valg er: Jette Dalegaard, Mai-Britt Laursen alle genvalgt
c. Kajakafdelingen
På valg er: Ingen
d. Kapsejladsudvalg
På valg er: Ingen
e. Roafdelingen
På valg er: Ingen
f. Redaktionsudvalg
På valg er: Ingen
g. Undervisningsudvalg
På valg er: Lasse Laursen, Erik Pedersen, Søren Peter Kristensen(genvalgt)
h. Grejudvalg
På valg er: Ingen
9. Eventuelt
Niels: Hvis der er nogen der vil hjælpe til i ungdomsafdelingen, så er de velkommen kontakte
ungdomsafdelingen.
Steffen: DGI hvad koster det og hvad får vi.
Jackie: Det tager vi på fællesmødet.
Ole: Vejle kommune kan ikke dimensionere p-pladser efter spidsbelastninger. Så på varme
sommedage vil der være for få p-pladser.
Lars: Foreslår til næste års generalforsamling, at man under valg til udvalgene medtager alle der
er med i udvalgene og fremhæver dem der er valg.
Lasse: Undervisningsafdelingen efterlyser instruktører, hvis der er nogen der har lyst, så er der et
job. Så henvend jer bare.
Torben: Jeg er en af de nye. Foreslår at internettet bliver opgraderet, så der også er internet ude
ved dommertårnet.
Ungdomsafdelingen holder kæntringsøvelse og redningsflåde i svømmehallen den sidste søndag i
denne måned(den 31/3-2019). Alle er velkommen.
Jørgen: Den trailer der bruges af kajak er den omregistreret?
Jackie: Den mangler at blive omregistreret, men vi er klar over at vi skal gøre det.
Tak til Jørgen, Per og Keld som går af og tak til dirigenten – på bestyrelsens vegne.
Tak

Brejning, den 23/03 - 2019.
Godkendt af dirigent

_____________________________
Jørgen Henrik Jensen
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