Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 20.nov. 2018 (Referat nr. 34)
Deltagere: Claus Johansen, Jørgen Sandager, Per Meisner og Jette Dalegaard
Fraværende: Jackie Olsen, Keld Lyhne, Jacob Ljungberg, Jørgen Henrik Jensen

Dagsorden
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat.
2. Udvendig døre i klubhuset.
a. Udvendige døre har stået ulåst og vi har haft besøg af unge som har ”hygget” i
klubhuset, bør vi sætte smæklåse op?
3. Vinterbade anlæg.
a. BBK skal tage stilling om anlægget skal opføres og drives af BBK eller opføres af
FBL og udlejes til BBK/Vinterbade afdeling eller om Vejle kommune evt. skal opføre
og drive anlægget, BBK har så ingen indflydelse på medlemmer.
4. Modtaget post og digital post
a. Visens Skib, hvem er kontaktperson i BBK?, Vejle kommune spørge til dette.
b. Manglende referater på hjemmeside og i klubhus.
5.
6.
7.
8.

Økonomi
Orientering fra FBL og udvalgene
Igangværende– og kommende aktiviteter
Eventuelt
a. Punkter til fælles BBK/FBL møde d. 26/11
b. Værdigrundlag BBK workshop med Ole Kondrup
9. Næste møde
Referat.
1. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger.
2. Udvendig døre i klubhuset.
a. Udvendige døre har stået ulåst og vi har haft besøg af unge som har ”hygget” i
klubhuset, bør vi sætte smæklåse op?
Der skal sættes smæklås på terrassedør, Jette Dalegaard følger op på dette, samt ny
lås til depotrum samt 15 system nøgler, der laves en ny nøgleliste til depotrummet,
Jette Dalegaard er tovholder på dette og melder ud når hun er klar.
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3. Vinterbade anlæg.
a. BBK skal tage stilling om anlægget skal opføres og drives af BBK eller opføres af
FBL og udlejes til BBK/Vinterbade afdeling eller om Vejle kommune evt. skal opføre
og drive anlægget, BBK har så ingen indflydelse på medlemmer.
Der er enighed i BBK bestyrelsen om at FBL bør opføre vinterbade anlægget og lave
en lejeaftale med BBK på anlægget, På nuværende ønsker BBK ikke at opføre
anlægget selv.
4. Modtaget post og digital post
a. Visens Skib, hvem er kontaktperson i BBK?, Vejle kommune spørge til dette.
Claus Johansen kontakter Einar om aktivitets udvalget har denne opgave.
b. Manglende referater på hjemmeside og i klubhus.
Jørgen Sandager lægger referater op på hjemmesiden samt i klubhus.
5. Økonomi
Alle betalinger skal godkendes af BBK kasserer, således at alle betaling skal godkendes
inden endelig betaling, bestyrelsen se ikke det som noget problem, da dette forgår
elektronisk og kun kræver en efterfølgende godkendelse af BBK kasserer.
Medlemstal i BBK er pt. 590 hvorfra ca. 30 ikke har indbetalt i 2018 og 2017, en manglende
betaling på ca. 30.000 kr. medlemmer som ikke har betalt i 2 år meldes ud af klubben.
Jørgen kontakter udvalg i BBK for at få lavet et budget for 2019 så ledes at bestyrelsen
kender udgifter for de forskellige udvalg.
Der arbejdes på et udkast til ny regelsæt for udvalg under BBK, Claus Johansen har lavet et
udkast til dette og sender det rundt til BBK bestyrelsen, Jørgen Sandager arbejder videre
med dette sammen med Jackie Olsen og tager evt. kontakt til dgi for evt. at få hjælp med
dette, så vi kan få udarbejdet et fælles regelsæt for alle udvalg.
Per Meisner har søgt tilskud til BBKU gennem Nordea Fonden, Per arbejder med dette
forsat og afventer en endelig afgørelse fra fonden.
6. Orientering fra FBL og udvalgene
Ingen bemærkninger.
7. Igangværende– og kommende aktiviteter
4/12 19.00 Julehygge i klubhuset, aktivitets udvalg står for dette.
Nytårs frokost i klubhuset, ingen endelig dato.
Marts 2019 Generalforsamling BBK
8. Eventuelt
a. Punkter til fælles BBK/FBL møde d. 26/11
Opførsel af vinterbadeanlæg
Belysning af plads ved kran samt vejen til klubhuset.
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b. Værdigrundlag BBK workshop med Ole Kondrup
Dato fastsættes sammen med FBL til fællesmøde d. 26/11
Ole Kondrup har lagt op til følgende dage. 6/1, 20/1 og 27/1
c. Kommunikations plan bør laves for BBK således at vi har styr på vore interne og
eksterne mails, nyhedsbreve og kontakt personer.
d. Jørgen stopper som kassere i 2019 og der skal findes en ny kasserer til
generalforsamlingen 2019
9. Næste møde.
28/1 kl. 19.30 i BBK klubhus.
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