
Brejning Båd Klub  

  
  

Bestyrelsesmøde d. 11-3-2020, kl. 19-21 (møde nr. 43)  

  

Deltagere: Jette Dalegaard (JD), Peter Harboe (PH), Claus Johansen (CJ), Mads Uldall (MU), René 
Lokesgaard (RL), René Meilgaard (RM), Kamma Pedersen (KP)  
  

Fraværende: - - -  
  
Referent: Mads Uldall 
  

 

  

  

Dagsorden:  

  

1. Ny bestyrelse 

Formand: Jette Dalegaard (JD),  

Næstformand: Peter Harboe (PH),  

Kasserer: Claus Johansen (CJ),  

Sekretær: Mads Uldall (MU),  

Medlem: René Lokesgaard (RL),  

Suppleanter: René Meilgaard (RM), Kamma Pedersen (KP) 

 

2. Generalforsamling 27-2-2020 

Vi har revideret og godkendt Referatet og sendt det til underskrivelse hos dirigent Torben 

Laursen. 

Vi skal arbejde videre med strømlining af kontingent i løbet af året. 

 

3. Budget /Økonomi 2020 

Kajakopbevaring, vi stiler mod at prisen bliver 400 kr. helårligt fra d.1 april 2020 

Vi prioritere i afdelingsbudgetterne og sender en masse ønsker videre til fundraising afdelingen: 

Ny klubkajakker (KA), hensættelser til nye sejl (UA), Instruktør Tøj (UA, KA), Håndholdte VHF, 

optimistjolle sejl (UA) 

Kan onsdagsholdet lave nye ror og sværd til optimistjollerne? 

Vi går gerne i dialog omkring prioriteringerne. 

 

4. BBK klubhus  

RL fortæller at der har været møde i Arbejdsgruppen for renovering af klubhuset . Der arbejdes 

videre på renoveringsprojektet, beskrivelse af projektet og af dets interessegrupper er under 



udarbejdelse. Så snart disse ting er færdige tages kontakt til Vejle kommune på højest mulige 

plan. Der skal kommunal støtte på banen inden de store fonde er med. Der er en udfordring i 

forb. med at vi er en privat havn. Det planlægges stadig at inddrage en professionel fundraiser. 

 

5. FBL generalforsamling 19-3-2020, kl. 19 

--- 

 

6. Stormøde 23-3-2020 

Vi indkalder til Stormøde d.23-3-2020 

Emner til mødet: Conventus & ny hjemmeside (v. CJ). Mobilepay v. arrangementer, hjælp til - 

integration i - Aktivitetsudvalget. 

 

7. Fællesmøde BBK / FBL 31-3-2020 

Fordelingsnøglen? 

Status på adgang til Klubhus? 

 

8. MobilePay ved arrangementer 

CJ sørger for at der laves QR-koder til brug af de forsk. afdelinger ved arrangementer. 

Afdelingerne informeres på stormødet. 

  

9. Arbejdsbord / kalender / første halvår 2020 i BBK 

Standerhejsning d. 25/4 kl. 12, fælles rengøring kl.9, CJ byder velkommen. 

Vild med Vand, Havnens dag d.13/6 

Sankt Hans 23/6 - Taler? 

Visens skib 7/7 

 

10. Eventuelt 

 

Næste møde 16-04-2020, kl. 19-21 


