Brejning

Båd Klub

Stormøde d. 9. oktober 2016
Deltagere: BBK Bestyrelse: Einar, Jackie, Jørgen, Claus (ref.) og Morten.
Fra afdelinger og udvalg m.fl.:
Søren Jensen, Jan Christensen, Frands Jacobsen, Asger Møller, Lars Dalegaard, Jørn S.
Pedersen, Kjeld Jensen, Dion Pedersen, Jane Dalegaard, Anita Jensen, Irene
Mortensen, Steen Kjeldsen
Dagsorden
1. Der var ikke lavet nogen dagsorden til dette møde
Nyt lager
Lager/materiale skur, det udlæg som vi har arbejdet på gennem længere tid er blevet afvist fra
vejle kommune, det skal arbejdes på en anden løsning.
Der er lavet en ny tegning på et nyt udlæg, der arbejdes på evt. Nyt klubhus eller opførelse af ny
lagerskur, pris for nyt klubhus er ca. 5-6 mil. Evt. nyt lagerskur koster mellem 2-3 mil.
Sejlsportsstævne
BBK er blevet tildelt sejlsport stævne 2016 de vil forgå de sidste 2 weekender i juni, samme
weekend som havnens dag d. 10/6 og samme weekend som njord, så det bliver en travl mdr.
Onlinetilmelding
Jørgen har arbejdet med en online tilmelding til BBK, lige ledes bliver der mulighed for at oprette
arrangementer hvor der er online tilmelding.
der er online tilmelding.
Jørgen forventer ca. 3 mdr. før at det er oppe at køre.
Manglende kontingentindbetalinger på omkring 25.000.. Det er et højere beløb end sidste år, men
tilsvarende har vi også flere medlemmer i år.
Kajak:
God sæson 13 ny medlemmer + 5 nye erfarede medlemmer.
Kajakbroen fungere godt.
Kajak har fået uddannet nogle livreddere så BBK er helt klar i svømmehallen.
BBK har svømmehallen hver søndag fra 13-15
Der er forslag til at ligge stander strygning sammen med andet arrangement for at samle flere folk på
havnen. Stander hejsning/strygning bør evt. Ligges sammen med dagen hvor masteskur tømmes for
Master eller for kajakker da der er flere folk samlet på havnen. Evt. Med morgen kaffe og et rundstykke,
bestyrelsen arbejder videre med dette.
Ungdom:
Alle joller er blevet klargjort inden sæson start i år, det har fungeret godt. BBKU har haft flere godt
arrangementer i løbet af året som har været godt besøgt. BBKU vil gerne deltage i lidt flere stævner da det
har været en god oplevelse.
BBKU ønsker mulighed for at booke ledsager joller på hjemmesiden Sam at der føres en logbog over
brugen. BBKU føler at det er deres ansvar at holde jollerne, selv om det ikke bør være det.
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Der er et ønske om en overbygning ved ledsage jollerne, så jollerene ligger i tørt i dagligdagen. En anden
mulighed er at lave hejs så jollerene ligger over vandet. Der skal arbejdes på en løsning.
Talenten:
Comwell har et netværks møde hvor ca. 200 erhvervs folk kommer, de vil gerne at vi holder et
arrangement på havnen. Sejlsportsliga kommer til BBK og holder stævne hos os.
Det skal laves noget opholds plads ved dommer huset, der skal være plads til ca. 200 personer.
Der arbejdes på et projekt hvor der indkøbes 2 stk. J70 i samarbejde med Vejle. Vi mangler et endelig ja
fra Vejle.
Der arbejdes på en havnefest som skal være med til at dække udgiften til de 2 stk. J70
BBK skal servicere personale til stævnet, det er ca. 100 personer pr weekend.
Talenten arbejder videre med havne festen bestyrelsen BBK har sagt ok til projektet
Motormand:
Det skal skiftes styrekabel på den ene jolle(askeladen), der har ikke været de stor problemer.
Den ene motor går ud når den er kold, men der er ikke problemer når den er varm, motoren kan ikke
laves, den bør skiftes med en ny/brugt motor.
Kapsejlads:
God deltagelse et godt år mange godt sejladser med mange både.
H-båd arrangement har været ok, dog har der manglet lidt hjælpere til at afvikle arrangementet.
Skolen:
4 hold har været igennem skolen alle har bestået.
Ro/tur udvalg:
5 stk. Er blevet uddannet som roere i Vejle,
Vi har fået 2 "nye" både gratis en i glasfiber og en i træ.
Bådene står ved efterskolen hvor de skal gåes efter i løbet af vinteren, det er ca. 20 medlemmer lige pt.
Turen 2017 går til Snaptun, klubhus er booket, udvalget er stadigvæk i planlægnings fasen endnu, med
turen byde på lidt oplevelser i løbet at weekenden, tur udvalget ønsker flere deltagere fra de andre
afdelinger. Pinsen 2017
Aktivitets udvalget
Sankthans er afviklet med mange deltagere.
H-båd stævnet er blevet serviceret
Rengørings dag har været rimeligt godt besøgt.
Alle duge (fest duge)er blevet ødelagt det ligner at det er blevet skåret over.
Alle duge i klubhuset skal snart skiftes, de er efterhånden blevet grimme.
Kajak køber nogle duge så der er til alle borde i klubhuset.
Juleafslutning d.8/12 i klubhuset. Tilmelding er nødvendig, der bliver sendt en indbydelse på mail samt på
hjemme siden.
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