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Brejning             Båd Klub 
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i klubhuset torsdag d. 19/4 kl. 19.30 

 
Deltagere: BBKs bestyrelse og alle udvalg. 

Afbud:   
 

Dagsorden 

 

1. Velkommen fra formanden 

   Hvordan ser jeg klubben nu og fremtiden. 

 

2. Siden sidst  

   Klubbens økonomi lige nu. 

   Spørgsmål fra personer i udvalgene. 

 

3. Orientering fra bestyrelsen. 

   Lagerhal – ordensregler m.v. 

   Flagstang - onsdagsholdet 

 

4. Orientering fra udvalgene 
 

5. Igangværende– og kommende aktiviteter. 

   Forårsrengøring 

   Standerhejsning 

   Vild med vand - styregruppe 

   Årshjul - hvor langt er vi med det. 

   Fastlæggelse af møder, - Stormøde – hvornår og hvor tit. 

 

6. Øvrig orienteringer 
   Mailadresser, Logo, Navn, klub og afdelinger, logo på hjemmeside. 

   Børneattester 

 

7. Eventuelt. 

 

8. Næste møde. 
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1. Velkommen fra formanden 

Claus startede mødet med at se på hvordan vi og konstaterede at der var nogle udfordringer der 

skulle klares.   

Klubben har kun en kassebeholdning. Hver afdeling har ikke hver deres kassebeholdning. Alle 

indtægter går til klubben. 

Sponsorater søges af Brejning Båd Klub.  

Vi skal være bedre til at kommunikere m.h.t. at skaffe folk til at hjælpe ved arrangementer. 

Det vil være godt at bestyrelsen og sponsorudvalg er med til at styrer søgning af sponsorater - 

med mindst en deltagende fra bestyrelsen. 

Strategiplan – ToDoList Se at komme i gang med at lave en tidsplan og få gang i udviklingen, 

var opfordringen til bestyrelsen. Det er vigtigt at vi kan tale med en stemme overfor 

myndighederne. 

Afdelingerne skal lave budget som skal sendes til kasseren. 

 

2. Siden sidst 
Til maj er klubkassen på ca. 30000 kr. og kajak har ca. 50000 stående.  

Ingen overdækning af følgebådende i dette år. 

Der er i dette år 2 tirdagshold  og 1 mandagshold under sejlerskolen. 

Sejllads i formiddagstimerne var et forslag fra Lasse, som han vil undersøge nærmere.  

Sejlerskolen kan bruge nye instruktører.  

Kajak er som det plejer at være.  

Kan give licens til kajaksejler. 

Ungdom har fået 3 nye medlemmer. 

Ungdom gå på vandet i næste uge (23/4), men der mangler en følgebåd. Man låner en båd i 

stedet for.  

Når der mangler en følgebåd skyldes det, at den er ved Dion for at blive repareret. Jørgen 

kontakter Dion vedr. følgebåden. 

Ungdom vil gerne have 10000 kr. til nye investeringer. 

 

3. Orientering fra bestyrelsen. 

Grejhal – der er lavet ordensregler til hallen 

Vi venter med tagrender over masterne. 

Flagstang er primet og malet og klar til at blive rejst. 

 

4. Orientering fra udvalgene  

Sct. Hans er en lørdag. Skal der være sådan, at man kan købe mad, evt. med tilmelding? Salg af 

øl og vand? 

Der plejer at være sådan, at når Sct. Hans falder på en fredag eller lørdag, så laver man mere ud 

arrangementet. Einar ser nærmere på hvad der kan/skal gøres.  

Lån af telt – tal med Jørn 

Visens skib d. 15. juli 

Roafdelingen har skrottet en båd. Båden vil man dog gerne bruge når der er havnens dag. 

Jørgen fortalte om den nye bestyrelse for FBL 

FBL har fået 5 nye medlemmer. 

Det er vigtig at man finder ud af, hvor meget plads, hver afdeling har brug for i grejhallen. 

 

5. Igangværende– og kommende aktiviteter. 

Vild med vand er der styr på iflg. Jackie. Skriv en mail hvis du har noget hertil. 

Vild med vand er den 9. juni 

Jette vil gerne have input til årshjul og kalender 

Pinsetur – da der ikke er et turudvalg bliver der ikke arrangeret nogen pinsetur af turudvalget. 
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6. Øvrig orienteringer 

Jørgen oplyste at bestyrelsen for BBK har besluttet at alle BBKs mailadresser ender med 

”@bbk-brejning.dk”. Logoet for BBK er den gule vimpel hvori der står BBK – dette logo 

arbejder man på at få på hjemmesiden sammen med logoet for FBL. Persondataforordningen 

gør at vi nu samler dataerne nogle få steder, så det er let at ajourføre. 

BBK forsøger at sende nyhedsbreve ud den sidste dag i hver måned. Har man noget hertil 

sendes det til bestyrelsen (Jørgen Sandager) senest den 25. måneden. 

 

7. Eventuelt 

Miljøudvalg har tidligere på ugen ”lånt” klubhus og bedt medlemmer af klub om at forlade 

lokalet. Man var her enige om at medlemmer og gæstesejlere ALTID har ret til at benytte 

klubhuset. 

 

8. Næste møde 

Sidst i oktober eller først i november. 


