
Brejning Båd Klub  

  
  

Bestyrelsesmøde d. 21-4-2020, kl. 19-21 (møde nr. 44)  

  

Deltagere: Jette Dalegaard (JD), Peter Harboe (PH), Claus Johansen (CJ), Mads Uldall (MU),  
  

Fraværende: - - -  
  
Referent: Mads Uldall 
  

 

  

  

Dagsorden:  

  

1. Corona Situationen 

Vi har meldt d.17/5 ud som datoen for at lukke op igen, det holder vi fast i, med mulighed for at 

gøre det tidligere. Vi vil se tiden an og se mere præcist HVAD vi kan lukke op. 

 

Vi kan konstatere at der bliver gjort rent på de offentlige toiletter, men det kunne være bedre. 

Kommer der klager, lukker vi toilettet 

 

Mads sømmer et Corona opslag op på porten til kajak skuret. 

 

Peter er på jagt efter mere sprit til klubhuset. 

 

 

2. Punkter til Fællesmøder 

Følgende skal vi have med på de kommende fællesmøder med FBL, ikke nødvendigvis alle 

punkter til første møde. 

 

De offentlige toiletter: hvad er aftalen med kommunen om de nye toiletter efter 

renoveringsprojektet? Skal vi indlede en dialog om hele området? Kan det være rigtigt at vi skal 

servicere shelter/legeplads brugere og hele den store offentlighed? 

 

Nøglekort: Vi bliver nødt til at have adgang til kort / nøglesystemet for at kunne slette kort hos 

opsagte medlemmer og lave nye til nye. Må kunne løses med en nøgle til kontoret og adgang til 

systemet. 

 



Onsdagsholdet: For at få forsikringsforholdene i orden skal onsdagsholdet fremover være 

C-medlemmer. 

 

Fordelingsnøglen.. 

 

 

3. Rengøring 

Vi prøver at indhente et andet tilbud (måske 2) end den nuværende med ISS 

Vi overvejer at reducere i antallet af dage med rengøring. 

 

4. Facebook 

Vi har kontaktet administratoren af vores side og bedt om at få overdraget myndigheden over 

vores side. Peter har kontakten. Der er en del administratorer, vi arbejder frem imod at der kun 

er 2, én fra BBK Bestyrelsen og én fra FBL Bestyrelsen. 

 

5. Økonomi 

Pga. overgang til ny aftale med Nets og Conventus og corona-situationen, er der store 

forsinkelser på at sende opkrævninger af medlemskab ud. Claus har derfor sendt opkrævninger 

ud pr email med mulighed for at betale ved bankoverførsel og mobilepay. Der er kommet 

ca.120.000 ind som dækker de to ydelser på lån som falder i april. Der mangler stadig ca. 

230.000. Når Nets er oppe at køre for dem der mangler at betale en opkrævning derigennem. 

Der er kommet 35 opsigelser, mest fra slæbested brugere. 

 

  

6. Instruktør Tøj 

Vi vil prioritere at vores instruktører (sejlerskole, ungdomsafdeling) endeligt får noget tøj. Peter 

prøver at få noget istand med et sponsorat. 

 

 

Næste møde 13-05-2020, kl. 19-21 


