Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 5. april 2018 kl.19:30 (referat 31)
Deltagere: Claus Johansen, Jackie Olsen, Jørgen Sandager(ref.), Per Meisner, Keld Lyhne, (Torben
Laursen) og fra kajakafd,(deltog under punkt 1) Henny Obling, Frands Jacobsen og
Frederik Sjøgren
Afbud:
Jacob Ljungberg, Jette Dalegaard
1. Samarbejde mellem klub og kajakafdeling
Efter en livlig debat frem og tilbage og det blev besluttet af der skal indkaldes til møde om
bestemmelser/samarbejdsaftale/regler om hvad afdelinger og udvalg skal gøre, må gøre,
kan gøre.
2. Orientering fra FBL og udvalgene.
Det blev besluttet at foreningens officielle mailadresser fremover bliver med efternavnet
@bbk-brejning.dk. Adresserne kan findes under ”Klubbens bestyrelse” på hjemmesiden.
Det blev besluttet at logo for Brejning Båd Klub er det logo, som er brugt her ovenfor (den
gule vimpel hvori der står BBK omkring en rød trekant).
Logo på hjemmeside ønsker bestyrelsen skal være den gule vimpel, men dette tages op på
fællesmødet mandag den 9/4.
3. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Sidste referat er godkendt uden bemærkninger (referat d. 15/3-2018 nr. 30).
4. Modtaget post, herunder også digital post
Det blev besluttet at der udsendes nyhedsbreve den 1. i hver måned og der er deadline den
25. i måneden forud. Der blev talt om - om der var et behov for at udsende nyhedsbreve
hver måned hele året. Nogle mente, at det var der måske ikke så stort behov for i
vinterhalvåret. Men det blev besluttet at vi prøver at udsende et hver måned – hvis der er
noget at udsende.
Er der behov for at ændre dette tages det op på et senere møde.
5. Økonomi og medlemsstatistik.
Kontingentindbetalinger: Vi mangler kontingentindbetalinger for ca. 100000 kr. og jeg
(Jørgen) forventer at vi får ca. 60.000 til 70.000 kr. ind.
Økonomien er stram, der er få penge tilbage i bank og i kassen. Så vi får ikke råd til de
stor investeringer i året 2018, men vi håber, at der kan komme lidt sponsorkroner ind i
kassen.
6. Orientering fra FBL og udvalgene.
Samarbejdsaftaler med afdelingerne – se under punkt 1.
Kontaktpersoner til udvalgene blev fordelt.
7. Generalforsamlingen 2018.
Opfølgning fra generalforsamling – Referater er ved at bliver godkendt af dirigenten.
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8. Igangværende– og kommende aktiviteter.
 Forårsrengøring er sat på hjemmesiden – udsendes på mail snarest mulig.
 Standerhejsning er sat på hjemmesiden – udsendes på mail snarest mulig. Claus
kontakter Jacob vedr. maling af masten. Masten kan opsættes senest den 20. april
 Vild med vand – styregruppe – Jackie har skrevet til udvalgene om dette.
 Årshjul - hvor langt er vi med det. Jette og Jacob er i gang med dette.
 Lagerbygning, hvor langt er vi i byggeprocessen. Vi er næsten færdig mangler blot at få
lagt fliser bag bygningen, hvor masterne skal ligge. Og vi mangler at få sat tagrende op
bag bygningen (over masterne). I forbindelse med opførelsen af lagerbygningen har
onsdagsholdet udført et kæmpe stykke arbejde og det er bestyrelse meget taknemlig
over.
 Fastlæggelse af møder, - med FBL, Stormøde, bestyrelsesmøder. Det arbejdes der på.
Det er bl.a. en del af årshjulet.
 Ansvarsbeskrivelse og organisationsplan v/Jacob. Det er sent nu, derfor tager vi det op
på næsten møde.
9. Eventuelt.
Forsikringer er blevet gennemgået. Den nye lagerbygning er blevet forsikret. Indholdet i
lagerbygningen er forsikret til nyværdi (1 mill.). Følgebåde er forsikret – kasko og brand
(forsikringen dækker også i udland). J-70 er forsikret.
Jørgen prøver at samler en mappe med alle referater fra bestyrelsesmøderne m.m.
10. Næste møde.
Fællesmøde
Stormøde
Bestyrelsesmøde

den 9/4-2018 kl. 19.30
den 19/4-2018 kl. 19.00
den /
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