Brejning

Båd Klub

Bestyrelsesmøde d. 28.jan. 2019 (referat nr. 35)
Deltagere: Jackie, Jørgen, Claus (ref.), Per, Jette, Jørgen (FBL)
Fraværende: Keld
Dagsorden:
1. Oplæg til organisering, Kajak (max 20 min.)
a. Oplæg fra kajak.
b. Spørgsmål til organisering.
2. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat
3. Værdigrundlag
oplæg fra workshop fremlægges.
4. Forberedelse generalforsamling.
a. Dato for generalforsamling
b. Annoncering af generalforsamling deadline.
c. Dirigent (Torben har takket nej)
nogen som har andre bud?
d. Poster i BBK bestyrelse og udvalg på valg 2019.
Hvem stopper og hvem er på genvalg i 2019
e. Punkter til generalforsamling.
5. Modtaget post og digital post
a. Kandidat til EliteVejle talentpris
har vi nogen som vi ønsker indstillet til talentprisen i Vejle kommune.
det kan være en træner, leder, ildsjæl eller klub.
b. Rengøring ISS
ISS er tilbage igen.
c. Medhjælper fest
Jørn har forespurgt til dette.
d. Tilskud fra Vejle Kommune (kurser m.m.)
Jackie mener vi kan få tilskud til kurser m.m.
6. Økonomi
a. Kontingent 2019
bliver sendt ud så snart Jørgen er klar til dette.
b. Status 2018
har vi et overblik over 2018
c. Godkendelser af betalinger i banken.
For at undgå snyd skal der nu 2 godkendelser til i banken før betaling.
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7. Orientering fra FBL og udvalgene
a. Kajakopbevaring.
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
9. Eventuelt
a. Punkter til fællesmødet med FBL d. 25/2
10. Næste møde
Referat:
1. Oplæg til organisering, Kajak (max 20 min.)
c. Oplæg fra kajak.
Kajak ønsker en opdeling af klubben, så hver afdeling får deres eget råderum over
økonomi og kontingent m.m. det vil skabe en større entisiment for at lave frivilligt arbejde
og sikre klubbens økonomi, BBK Bestyrelsen bør have en kordinator som sikre
fundraisings og sponsorater.
d. Spørgsmål til organisering.
2. Godkendelse af de sidste referater / Bemærkninger til sidste referat.
Ok
3. Værdigrundlag
oplæg fra workshop fremlægges.
d. 20/1 havde BBK og FBL en Workshop med Ole Kondrup, BBK Værdigrundlag blev sat
sammen af følgende nøgle værdier, Fællesskab, Frihed, Aktiviteter og Natur, der blev til
følgende værdigrundlag for BBK
”Vi tror på at vi i BBK kan danne grundlag for et fællesskab der giver frihed og muligheder
for et bredt spektrum af aktiviteter i naturen omkring Brejning Havn.”
4. Forberedelse generalforsamling.
f. Dato for generalforsamling
FBL har generalforsamling d. 21/3 kl 19.00
BBK holder generalforsamling d. 14/3 kl. 19.00 i klubhuset.
g. Annoncering af generalforsamling deadline.
Jørgen laver annonce til Trekantens folkeblad, Hjemmeside, mail til medlemmer ca. 3
uger før generalforsamling.
h. Dirigent (Torben har takket nej)
Claus forsøger har kontaktet Klaus Arboe, som desværre ikke har tid pga. arbejde.
i. Poster i BBK bestyrelse og udvalg på valg 2019.
BBK. Per Meisner, genopstiller ikke.
BBK. Jørgen Sandager, genopstiller / vil dog gerne udgå som kassere.
BBK. Keld og Jakob, Er på valg, Claus Har kontaktet dem for at høre om de genopstiller.
Keld vil gerne genopstille som suppleant til BBK bestyrelse.
Afventer pt. svar fra Jakob
BBK udvalg kontaktes af Jørgen Sandager vedr. valg.
j. Punkter til generalforsamling.
Punkt vedr. nyt klubhus ifølge strategiplan.
Vinterbade anlæg, punkt til eventuelt, ikke et BBK anliggende, BBK bestyrelse ønsker at
FBL laver vinterbadeanlægget.
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Formandens beretning laves Claus sendes rundt til BBK Bestyrelsen.
Referent mangler pt. til generalforsamling.
Jørgen Sandager laver dagsorden til generalforsamling.
5. Modtaget post og digital post
e. Kandidat til EliteVejle talentpris
har vi nogen som vi ønsker indstillet til talentprisen i Vejle kommune.
det kan være en træner, leder, ildsjæl eller klub.
Jackie laver en indstilling til dette.
f. Rengøring ISS
ISS er tilbage igen.
g. Medhjælper fest
Jørn har forespurgt til dette.
Oplæg ligger ved Jørn Steen Jette kontakter ham.
h. Tilskud fra Vejle Kommune (kurser m.m.)
Jackie mener vi kan få tilskud til kurser m.m.
Jackie undersøger dette og vender tilbage til BBK bestyrelsen vedr. dette.
6. Økonomi
d. Kontingent 2019
bliver sendt ud så snart Jørgen er klar til dette.
e. Status 2018
Der overvejes i at skifte til Conventus økonomisystem, Jørgen Sandager arbejder videre
med dette.
har vi et overblik over 2018, der arbejdes på et regnskab med det er ikke klar endnu.
f. Godkendelser af betalinger i banken.
For at undgå snyd skal der nu 2 godkendelser til i banken før betaling.
g. Der er et ønske om at alle tilmeldinger forgår via vores selvbetjening på hjemmesiden.
7. Orientering fra FBL og udvalgene
a. Kajakopbevaring, Ifølge aftale med kajak afdelingen, vil BBK bestyrelse blive kontaktet
inden en medlems kajak bliver taget ud af grejskuret, ejer af kajakken skal være varslet
min. 14 dagen inden, således at der er mulighed for at afhente kajakken inden den bliver
tager ud.
Hvis man ikke er medlem af BBK kajakafdeling kan man ikke have en plads i grejskuret
til sin kajak.
b. FBL: Jollerampe er ved at blive lavet, til gavn for kajak, robåde og optimist joller.
Der bliver lavet en gangsti til grejskur.
Der er indkøbt stopler til at reparation af broer.
Der arbejdes på et nyt værktøjs skur bag grejskuret.
Der bliver formentligt ændret båd pladser, nye små pladser samt enkelte store pladser
8. Igangværende– og kommende aktiviteter
14/3 BBK Generalforsamling kl. 19.00
21/3 FBL Generalforsamling kl. 19.00
9. Eventuelt
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c. Punkter til fællesmødet med FBL d. 25/2
1. havnens dag 25/5 10.00 – 16.00, fordeling at udgifter i forbindelse med afholdelse.
2. J70 fast plads for at undgå skader på båden.
3. Hjemmesiden
d. Hjertestarter hvem laver eftersyn på den. Jette tjekker op på dette.
e. Hjemmeside, der er mange gamle nyheder som ikke bør ligge på hjemmesiden, der bør
laves en arkiv funktion så nyheder bliver aktiveret.
f. Jørgen efterspørge budget for 2018 fra ro afdelingen og fra kajak
10. Næste møde
g. BBK bestyrelsesmøde. d. 4/3 kl. 19.30
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