
Brejning Båd Klub  

  
  

Bestyrelsesmøde d. 8-6-2020, kl. 19-21 (møde nr. 46) 
  

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

 

  

  

Dagsorden:  

 

1. Siden sidst 

Rengøring: Vi har ikke kunnet korte perioden endnu. Forårsrengøring har vi købt os til 

sammen med FBL, det er udført, men kunne måske være bedre. Fra denne måned er der 

daglig rengøring. Baderummene mangler ventilation, måske vi skal have det lavet. RL kigger 

på det. 

RL er stadig igang med at finde ud af at få TV signal. 

Hjemmesiden. CJ arbejder stadig på den nye side som allerede er oppe at køre. 

Visens Skib er aflyst. 

2. Covid-19 

JD har været i kontakt med både med kajakafdelingen og kapsejlads som spørger efter nyt.. 

Dansk Sejlunion arbejder på en udmelding. Østjyllands Politi har endnu ikke svaret på vores 

forespørgsel ang. definitionen af en gruppe (nu 50 pers.) i f.h.t. kapsejlads. Vi må derfor 

holde os til Sejlunionens definition der siger at en gruppe består af de både der starter 

sammen i en sejlads. Vi kan derfor give grønt lys til at kapsejladsudvalget genoptager 

onsdagssejladserne, naturligvis under forudsætning af at de efterhånden kendte påbud om 

afstand, håndhygiejne og forsamlinger over 50 personer (på land og i startgrupper), 

overholdes.  

 



3. Økonomi 

 

CJ har fået hul igennem til Betalingsservice og venter på resultat af en prøvebetaling. Så 

snart det er gået igennem sender han rykkere ud (77 stk.) 

 

Ungdomsafdelingen modtager det søgte legat ved Børkop Event Group onsdag d.10. juni. 

 

Vi skal holde os for øje at der er penge til sponsortryk til joller/udstyr som en del af 

sponsoraterne og at disse rent faktisk går til hvad der er søgt til. Kan man få pengene til at 

række længere, er det selvfølgelig godt.  

 

CJ har søgt kompensationsmidler i forbindelse med Corona nedlukningen. 

 

 

4. Fællesmøde BBK/FBL 2. juni 2020 

 

Vi har gennemgået og debatteret punkterne fra vores fællesmøde. 

 

 

5. Kalender 

 

Stort set alle aktiviteter er aflyst p.g.a. Corona nedlukning. 

 

 

6. Fundraising / sponsorater 

 

Ungdomsafdelingen modtager det søgte legat ved Børkop Event Group onsdag d.10. juni. 

Niels Bramsen modtager checken på Café Brejning og takker mange gange på foreningens 

vegne. 

 

 

7. Nyt fra Kajakudvalget 

 

Afdelingen bløder lidt. De aktive kræfter, bl.a. instruktører falder fra. De føler de løber 

panden mod muren med deres initiativer. Brugerbetaling er en barriere. 

 

Små udgifter til ture kan klubben dække, kørepenge har det med at løbe løbsk og det har vi 

ikke råd til. Kursus og Uddannelse er en prioritet og kan i et vist omfang refunderes fra 

kommunen. Budgettet holder til trods for Corona nedlukning. 

 

MU står sammen med Dorthe Peiner for at redigere i Corona opslagene efter seneste 

lempelse af restriktionernen. Forbuddet mod udlån af klubkajakker til ikke-medlemmer 

ophæves. 



8. Evt. 

“Trykkeren”  JD har har været i kontakt ang. div. tryk, bl.a. et sponsorlogo til ny optimistjolle 

og et navn til J70’eren.  

Vi mangler en underviser til Duelighed til vinter. Byd gerne ind med mulige emner! 

Fredericia Messecenters Bådmesse 2021 spørger om vi vil have en stand. Vi takker nej, det 

er for dyrt, måske det var noget for FBL at skaffe nye bådejere til? 

Kontaktpersoner til udvalg. Kunne kontakten til div. udvalg uddelegeres til forsk. 

bestyrelsemedlemmer? Vi er for lille en bestyrelse. Efter Coronanedlukningen bliver der 

mindre stress. 

Næste STORmøde? 18/8-2020, bestyrelsesmøde lige inden. 

Klubhusrenoveveringsudvalg starter op igen. 

Ledsagerjollen er kommet til skade på en trailertur og er totalskadet. Motoren har overlevet. 

Forsikringen udbetaler 55.000 kr. Der prøves om motoren kan tilbagekøbes fra forsikringen. 

Vi ønsker at der købes en ny glasfiberbåd, ikke rib. 

Kontingentomlægningsdebatten genoptages til efteråret. 

Fordelingsnøglen: CJ har modtaget et gammelt dokument som omhandler den oprindelige 

fordelingsnøgle. Indtil videre er der ikke fundet noget dokument der f.eks. forklarer om de 

famøse 200 kr. i tillægskontingent. Vi fortsætter debatten på fællesmøde d.25-8-2020.  

 

 

 

 

Næste møde 18-8-2020, kl. 17.30-19 (fællesmøde herefter) 


