
Brejning Båd Klub  

  
  

Referat af Bestyrelsesmøde d. 13-05-20, kl. 19-21 (møde nr. 45)  

  

Deltagere: Jette Dalegaard, Peter Harboe, Rene Lokesgaard, Claus Johansen, Kamma Pedersen og 
Mads Uldall 
  

Fraværende: René Meilgaard 
  
Referent: Mads Uldall 
  

 

  

  

Dagsorden:  

  

1. Opfølgning på sidste møde. 

-Der er kommet mere håndsprit rundt ved vores faciliteter. Desuden flere opslag om Corona 

forholdsregler. 

-Det forlyder at Vejle Kommune arbejder på at sætte et mobilt toilet op ved shelterpladsen. 

-ISS er blevet rykket for at stramme op på rengøring. Vi henvender os igen for at forkorte 

perioden med daglig rengøring ned fra 3 til 2 måneder. Evt. også fra dagligt til 5 dage ugentligt. 

-Facebook. Der er kommet to nye redaktører: Maj-Britt Laursen (Aktivitet) og Finn Klausen 

(Ungdom) 

-Intruktørtøj: der arbejdes på sagen. 

 

2. Corona Situationen / restriktioner. Frister i BBK 

Vi er stadig underlagt samme restriktioner, 2 m afstand er i nogle tilfælde sat ned til 1 m. Men 

for os er situationen grundlæggende det samme, derfor bliver vore udmelding at intet er ændret 

og forbliver de samme til og med 8.juni. 

3. Økonomi 

Det går lidt trægt med at få de sidste kontingentkroner ind, der sendt rykkere ud til 177 

medlemmer, 20 af dem har sagt medlemskabet op. 

Kassebeholdningen er god nok til at dække de kommende udgifter. 

Ungdomsafdelingen har søgt en ekstrabevilling 

Claus fortæller at han har kig på om der er midler at søge hos DGI 



  

4. Anskaffelser  

Vi har igen debatteret fordelingen af af indkomne midler og slået fast at alle indkomne midler 

kommer i vores fælles kasse og fordeles af bestyrelsen. Dog er man altid velkommen til at 

komme forslag til både tiltag og finansiering heraf. 

Vi minder Ungdomsafdelingen om at der er midler til at købe 1-2 nye eller brugte optimistjoller. 

Det bliver undersøgt om TV’et kan komme til at virke igen. 

J-70’eren bliver flyttet til en mere afsides plads, den kommer ikke i vandet indtil den også kan 

blive brugt. 

Der efterlyses en stor hyndekasse, solid, gerne med patina. Jette leder. 

Jette foreslår at vi indkøber en lamineringsmaskine. Peter står for indkøb. 

5. Hjemmeside 

Claus har fået grønt lys til at søsætte ny hjemmeside, det bliver en dag i nærmeste fremtid, når 

han har god tid. Jette kontakter afdelingerne for at høre om de hver vil stille en redaktør. 

6. Informationsoverbelastning /minimering 

 

Blot en generel henstilling fra sekretæren om at overveje om sager skal ud på email eller kan 

vente til næste bestyrelsesmøde.  

  

7. Eventuelt 

 

Visens Skib regner stadig med at komme d.7/7. Vi afventer ny Corona melding d.8. juni inden vi 

foretager os yderligere. 

 

René foreslår et “mini-fællesmøde” med FBL (max 10 mennesker naturligvis). Jette tager kontakt 

og foreslår d.26-27. maj. (Emner: Antenne, Offentlig toilet, Nøgle til havnekontor, Adgang til 

nøglesystem, Nyt Havnekontor?) 

 

René fortæller at Klubhus-renoverings-udvalget holder Corona fri, men starter snart. 

 

--- 

 

Næste Bestyrelsesmøde: mandag d.8/6 kl.19-21 


