Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde den 25. sept. 2018 (møde nr. 33)
Deltagere: Claus Johansen, Jørgen Sandager, Keld Lyhne og Jette Dalegaard fra FBL Jørgen
Henrik Jensen
Fraværende: Jackie Olsen, Per Meisner, Jacob Ljungberg
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1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
2. Nøgler
3. Havnekontor
4. Mødestruktur
5. Modtaget post og digital post
6. Økonomi
7. Orientering fra FBL og udvalgene
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
9. Eventuelt
10. Næste møde
Referat
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
Jørgen Sandager laver en liste over manglende betalinger i kontingent for 2018 så vi kan få
lukket evt. bomkort, Listen sendes til havnefoged som lukker bomkort.
2. Nøgler
Adgang til depot lokale skal ændres til kode/chipkort, dette udsættes til der er økonomi til at
lave dette. Jørgen Sandager give besked til ”onsdags holdet” når BBK er klar, udgift ca. 50008000 kr. dør i depot til at opdele rum, bliver der monteret med ny låsecylinder og nye nøgler,
ikke system nøgler/låse og der laves en nøgleliste.
3. Havnekontor
Der forligger ikke nogen lejeaftale for havnekontor, om BBK betaler grundleje for det areal
som havnekontor fylder vides ikke, dette bringes op på fællesmøde senere.
Jørgen Sandager får adgang til kortsystem, Jørgen Henrik Jensen sætter Jørgen ind i systemet
4. Mødestruktur
Der skal laves en to-do liste som hæftes til referat efter møde og et årshjul for bestyrelsen.
Jette arbejder videre med dette og tager det op igen når der er noget klar.
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5. Modtaget post og digital post
Vejle Fjordhave ønsker at lave et arrangement i klubhuset, der er ingen bemærkninger på
dette, Claus Johansen tager kontakt til Vejle Fjordhave.
6. Økonomi
Økonomien er ok, dog ikke det store overskud lige nu, H-båds stævne mangler det sidste
inden der kommer et regnskab derfra.
Nye medlemmer betaler ½ kontingent ved start efter 1/8 hvis de er startet i klubben før er det
den første deltagende dato som gælder som indmelding.
Der ydes et sponsorat til Annelig som er A sejler i Optimist jolle der gives 3000 kr. i 2018
7. Orientering fra FBL og udvalgene
Der har været mange gæsteplads udlejninger i år, flere pladser har været udsolgt i år.
Der har været god besøgt af gæstesejlere i år.
Onsdags holdet arbejder på højtryk med jolle/kajak bro.
- Ro udvalg.
Der skal skrottes en ro båd mere, alt brugbart genbruges til de andre både således at der bliver
3 helt brugbare både.
- Strategiudvalg klubhus.
Der har været et møde i klubhuset for medlemmer i BBK, der arbejdes videre med klubhuset.
- Strategiudvalg optager system
Der arbejdes på et system som ikke kommer til at koste medlemmer mere end at benytte
vognmand, der skal være plads til samme antal både på land.
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
4/10 Arrangement i klubhuset, Foredrag, Jørgen Sandager sætter dette på hjemmesiden.
27/10 eller 3/11 Stander nedtagning, dato ikke endelig vedtaget endnu, Jørgen Sandager
sender mail til aktivitets udvalg.
9. Eventuelt
Vild med Vand, Lørdag d. 25/5-2019 10.00 – 16.00 Jackie er tovholder, men ønsker hjælp
fra sejler folket så der kan laves fælles arrangementer, Ingen i BBK bestyrelsen har
mulighed for at deltage i workshop i Fredericia.
10. Næste møde
20/11 kl. 19.30 i klubhuset.
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