Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 7. aug. 2018 kl. 19.30 (møde nr. 32)
Deltagere: Claus Johansen, Jackie Olsen, Jørgen Sandager, Keld Lyhne, Jacob Ljungberg og Jette
Dalegaard, Jørgen Henrik (FBL)
Fraværende: Per Meisner, Jacob Ljungberg

Dagsorden
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
2. BBK bestyrelse sammensætning
3. SUP i BBK (Jackie)
4. Afdelingskonto / Afdelingsbudget (Jackie)
5. Evaluering af seneste møde BBK og underafdelinger (Jackie)
6. Modtaget post og digital post
7. Økonomi
8. Orientering fra FBL og udvalgene
9. Igangværende– og kommende aktiviteter
10. Punkter til FBL / BBK møde.
11. Eventuelt
a. Svømmehal
b. Adgang / Nøgler
12. Næste møde
Referat:
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. BBK bestyrelse sammensætning

3. SUP i BBK (Jackie)
SUP medlemmer skal være ”B” medlemmer, Jørgen Sandager opretter dette under
selvbetjening så SUP medlemmer kan tilmelde sig den vej igennem.
Evt. ½ pris resten af 2018
OK til køb af oppustelige SUP boards, beløb som tidligere er tjent ved sponsorarbejde.
OK uddannelse kursus til SUP, så vi selv kan lave kursus i SUP
4. Afdelingskonto / Afdelingsbudget (Jackie)
Kajak ønsker at blive en klub i klubben og vil fremsætte det til generalforsamling
der er ikke enighed i bestyrelsen om det er en god ide. Kajak afdelingen vil fremsætte dette
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uagtet bestyrelsen uenighed. Kajak ønsker at deltage aktivt i klubben.
Jørgen og Jackie sætter sig sammen og ser om ”vedtægter” for kajak udvalg.
Se der kan fremlægges en et fælles sæt vedtægter til generalforsamlingen 2019.
5. Evaluering af seneste møde BBK og underafdelinger (Jackie)
6. Modtaget post og digital post
Lego vil gerne have lov til at benytte klubbens lokaler, vi kan dog ikke tilbyde at hjælpe på
nuværende tidspunkt, da vores lokaler ikke kan rumme dette pt. Jørgen Sandager kontakter
dem igen.
Jørgen Sandager ønsker at sende nyhedsbrev en gang pr. mdr. Så Jørgen ønsker at modtage
informationer som skal sendes til medlemmer i god tid så der kan samles et fælles
nyhedsbrev.
7. Økonomi
der er et lille udstående i kontingent indbetalinger, manglede betaling fra ”medlemmer” får
lukket deres bomkort, så de ikke kan benytte kortet mere. Jørgen (FBL) ønsker at hjælpe
med dette, Jørgen Sandager sender en listen så vi kan få lukket for bomkort.
Jørgen laver SUP tilmelding på selvbetjening på 450 kr. for resten af 2018 Max 50
tilmeldinger i 2018.
8. Orientering fra FBL og udvalgene
alle fiskehuse er udlejet også dem er under opførsel.
Der er gang i arbejdet med nyt klubhus og optagersystem, det er ikke lavet endelig løsning
endnu men ligge på tegnebrættet.
Der er salg i fastligger pladser og gæstepladser.
9. Igangværende– og kommende aktiviteter
15-16/9 h-båds stævne.
27/10 eller 3/11 Stander nedtagning, dato ikke endelig vedtaget endnu, Jørgen Sandager sender
mail til aktivitets udvalg.
10. Punkter til FBL / BBK møde.
Klubhus status.
11. Eventuelt
a. Svømmehal
Der mangler livreder til svømmehallen, Jørgen Sandager sender mail / nyhedsbrev til
medlemmer.
b. Adgang / Nøgler
Nøgler til klubhus til medlemmer af bestyrelsen, Claus spørge Einar vedr. dette, der
undersøges om vi evt. har økonomi til opsætning af kodelås på døren.
Tilskud til kapsejlads, Søren søger dette i forbindelse med stævne, BBK bestyrelse kigger
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12. Næste møde
3/9 kl. 19.30 i klubhuset.
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