Referat af BBK stormøde
d. 18-08-2020 kl. 19.00-21.00
Deltagere: Jette Dalegaard, Peter Harboe, Claus Johansen, René Lokesgaard, Kamma Pedersen,
René Meilgaard, Mads Uldall, Lasse Laursen, Torben Laursen, Mai-Britt Laursen, Lars Dalegaard,
Kasper Kling, Finn Klausen, Niels Bramsen, Steffan Esman, Britt Brejnholm, Dorthe Peiner, Jackie
Olsen, Kurt M. Groth, Jane Dalegaard, Jørn Sten Pedersen.

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Orientering fra bestyrelsen
Økonomi - Claus
Orientering fra udvalgene
Kalender (2020)
Økonomi
MobilePay
Ny hjemmeside
Koordinering: bl.a. overdragelse af masteskuret mellem afdelingerne.
-Oprydning i grejhallen.
Praktisk info
Følgebådene: Regler for brug af bådene, indkøb af ny båd?
Svømmehallen: Oplysning om muligheder for brug af Børkop svømmehal i vintersæsonen.
Tilmelding bliver en nødvendighed, hvordan klarer vi det? Brug for nye Livreddere?
BBK fremadrettet: En generel snak om vores klub ... Hvad vil vi i de forskellige afdelinger og
hvordan ser bestyrelsen det kan afspejle sig i økonomien for de kommende sæsoner.
Hvordan styrker vi fællesskabet i BBK?
Eventuelt

Pkt. 1 – Orientering fra bestyrelsen
Claus orientere om at økonomien ser fornuftig ud. Diskussion om indkøb af ny følgebåd; ungdom
ønsker sig en båd (nr.3) mere, vil gøre deres arbejde nemmere. Der er argumenter om at båd nr. 2
er så dårlig stand at en nummer 3 vil være godt at have i baghånden. For og imod for Rib eller ej.
Det besluttes at starte indkøb af en jolle nr.3 med fast skrog, Jørn tilbyder at stå for bundmaling.
Grejskuret
Der trænger til at blive ryddet op i grejskuret, Lasse, Britt, Kurt, Jørn, Niels og Rene finder ud af at
mødes. Evt. kan onsdagsholdet være behjælpelige med at bygge opbevaring.
Der opfordres til omtanke med indkøb af nyt grej, har vi brug for det eller kommer det til at stå og
fylde? Er der noget der skal afhændes?

Pkt. 2 – Orientering fra udvalgene
Ungdomsafdeling:
Niels orienterer om at der er 12 aktive børn og unge i denne sæson. Vejle kommune bad om
ansøgninger til sommer aktiviteter - vi fik banan båd, redningsveste og tilskud til benzin. Fik
indkøbt ekstra Feva jolle for sponsoratet fra Bankoforeningen. Fevajollernes sejl er noget slidte.
Børkop event har givet 5000 kr. som bliver brugt til radioer.
Kunne der samles en gruppe til J-70 sejlads? Ja men der kunne godt bruges ekstra instruktører.
Der er program frem til efterårsferien og herefter er der vinterarrangementer.
Ældre optimistjoller, er der nogen der skal afhændes? -Der kigges på det!

Aktivitetsudvalg:
Mai-Britt fortæller at der ikke har været nogen arrangementer i år p.g.a. Covid-19. Kommende
arrangementer er: julearrangement d. 10.dec og nytårsfrokost d. 9.jan. Hjertehjælpskursus og
brandkursus er under forberedelse, altsammen afhængigt af hvad der kan lade sig gøre under
corona forholdsregler. Udvalget vil gerne have et eller to kajakmedlemmer med?
Aktivitetsudvalget ønsker sig skabe til klubhuset og sender et specificeret ønske til bestyrelsen, så
bliver det løst.

Kajakafdeling:
Dorthe orientere om at der er 101 medlemmer 62 aktive. Der er 60 private kajakker i grejskuret.
Alle har betalt kontingent og for opbevaring. Vi mangler opbakning til instruktørholdet og
udvalgsarbejde.
Vi har medlemsmøde 27. aug. og har i den forbindelse lavet en meningsmåling for at sætte gang i
debatten. Vi ønsker at kigge fremad og glemme hvad der har været af historik.
Vi har et ønske om at holde vores flåde opdateret. Og vi kunne godt tænke os at der var en form
for økonomi i f.h.t. sociale aktiviteter.
Der har ikke været arrangeret klubture p.g.a. Covid-19 og ej heller introhold. Alligevel har vi
optaget 11 nye medlemmer.
Manglen på instruktører gør at vi ikke kan lave et introhold næste år.

SUP
Bestyrelsen ønsker en afklaring på om SUP er, og skal være, en del af kajakafd., eller skal have sin
egen afd. Jackie fortæller at der var planlagt kursus og opstart som blev aflyst pga. corona. Kajak
har meldt ud at de ikke ønsker at tage sig af SUP.
Der spørges til om SUP boardsen står til fri afbenyttelse? -Tanken var at have 5 boards som var
noget vi kunne være fælles om. Jackie vil gerne finde nogen der kan være tovholdere.

Undervisningsafdeling - skolebåde:
Lasse fortæller at der var lagt op til en masse aktiviteter, men alt blev stoppet af Corona. Vi er
startet op her efter sommer med 4 hold i alt 12 personer. Prisen er reduceret i f.h.t. mindre timer.
Vi kan altid bruge flere instruktører. Der er hold mandag, tirsdag og torsdag, så der er både nok
hvis der var flere instruktører. Vi skal have snakket om brug af bådene udover skolebrug. Vi ønsker
os 3 elmotorer så vi gør det lidt mere tilgængeligt at blive instruktør og så bådene nemmere kan
lånes/lejes ud. Det kan være weekendture, stævner andre steder etc. Det kunne også være godt
at få bådene ud til kapsejlads om onsdagen. Evt. kunne deltagelse i kapsejlads være en del af
skolesejladsen.
Torben tager et duelighedshold i år igen, med corona afstand, der starter 28. september. evt. et
VHF hold i november (der kommer info). Han vil rigtig gerne have en kommende underviser med?
Vil gerne give sit undervisningsmateriale videre.
Diskussion om mulige incitamenter for at finde en afløser og i det hele taget nye
undervisere/instruktører til klubben. For og imod for økonomiske “skulderklap” enighed om at der
aldrif skal udbetales løn. Kunne FBL bidrage da det også er i havnes interesse med nye
medlemmer.
Sig til hvis der andre idéer eller ønsker til kurser!

Kapsejladsudvalg:
Lars fortæller at kapsejlads er startet op her efter sommer, da de som alle andre blev lukket ned i
foråret. (Corona regler: 10 mand: 4 både af 2 mand og 2 dommere.) Der er heller ikke sociale
aktiviteter efter sejladsen nu. Der var planer om H-båds stævne om en måned, det er aflyst p.g.a.
forsamlings påbud. D. 29. har vores interne inshore sejlads, igen uden social aktivitet. Kapsejlads
føler sig i særdeleshed ramt af corona forholdsregler.

Talenten:
Det går godt! Det er de stadig de samme mennesker der er med, hverken færre eller flere. Vi vil
gerne være flere! Vi vil gerne have båden (J70) ud at sejle hver onsdag og det har vi fået. Alle er
velkomne til at byde ind på onsdagssejlads! Vi ønsker os en nummerplade på traileren og vi er
med skolebådene i ønsket om elmotorer.

Pkt. 3 – Kalender:
Er der nogen arrangementer i 2020? - Julearrangement d. 10.dec og Nytårsfrokost d. 9.jan.

Pkt. 4 – Økonomi
Bestyrelsen beretter kort om at økonomien fornuftig og om arbejdet med at få styr på alle ender.
Der har været noget lavvande i kassen, men efter en del arbejde går det den rette vej.
Diskussion om sponsorater og fundraising; nogle mener at der bør mere medindflydelse på
hvordan indkomne sponsorater bruges. Desuden at der ville være et bedre incitament til at
hverve frivillige til div. arbejde hvis det var tydeligere hvad pengene går til. Bestyrelsen vil dog
gerne have hånd i hanke med pengene og kan ikke bruge tid på at administrere småbeløb som
afdelingerne bruger. Flere sponsorater er dog øremærkede på forhånd og det laver bestyrelsen
naturligvis ikke om på. Der henstilles til at der ikke fundraises til mere end vi har plads til og råd til
at vedligeholde.
Der skal oprettes et system for logoer fra sponsorater; en standard løbetid hvorefter de udløber
eller skal fornys.
Snak om kontingent omlægning; bestyrelsen informerer om at der er en længerevarende proces i
gang med FBL om gamle fordelingsnøgle og tillæg/rabat til forskellige medlemstyper. Bestyrelsen
vil gerne gøre det mere gennemskueligt. Andre påpeger at vi ikke må glemme bådejernes store
bidrag til havnen.
Kajakafdelingen ønsker sig brændende en mulighed for at bruge små beløb til sociale aktiviteter,
såsom turpas til Vejle Å, transport med kajaktrailer el. let forplejning på ture. Det udløser en lang
debat om brug af klubbens penge. Nogen foreslår en fordelingsnøgle så de forsk. afdelingers
behov og ønsker kan tilgodeses til trods for forskellighederne. Andre er nervøse for at der opstår
“klubber i klubben”. Der er dog stort set enighed om at forplejning og individuelle udgifter til ture
/ sejladser ikke skal dækkes af klubbens kasse. Kajak afd. finder trøst i at få at vide at de gerne må
have deres egen lille fælleskasse de selv betaler til og bruger af, så længe der ikke søges
sponsorater hertil eller laves andet der kan konflikte med klubbens økonomi.
Snakken går videre om “klubber i klubben”, konflikter afdelinger imellem og klubånd, en del for
luft for frustrationer og synspunkter og et par henstiller til at der slås en streg i sandet og at gamle
konflikter skrinlægges så klubben kan komme videre.

P
 kt. 5 – MobilePay
Hvis man bruger mobilepay så sæt noget tekst på så Claus kan se hvor pengene skal ind.
Nummeret er: 41011

Pkt. 6 – Ny hjemmeside
Claus fortæller om den nye hjemmeside og at man endelig må henvende sig med ting der ikke
virker eller hvis man har ting man vil have slået op, filer eller billeder.

Pkt. 7 - Koordinering
Der er ikke altid styr på overdragelse af masteskur mellem sejlere og kajakafd., det besluttes
at der altid skal være en dags forskydning mellem overdragelsen, så den afleverende gruppe har
tid til oprydning og rengøring inden de næste rykker ind, d.v.s. 2.maj overtager kajakker og 2.
oktober overtager sejlerne. Hængepartier kan ikke helt undgås, især fra sejlernes side da det er op
til den enkelte sejler at flytte masten. Der skal altid være navn og tlf.nr. på masterne så man kan
kontakte indehaverne.

Pkt. 8 – Praktisk info
---

Pkt. 9 - Følgebådene
Reglerne for brug af følgebådene skal følges. Man skal selvfølgelig have duelighedsbevis eller
motorbådskørekort. Reglerne kommer op hjemmesiden.
Diskusion om brug af bananbåden, hvornår er den relevant? Finn påpeger at hvis den bruges skal
der udfyldes ansvarsfraskrivelse blanketter. Ungdom ligger inde med én der kan kopieres.

Pkt.10 - Svømmehallen
Mads skriver til ungdom og får koordineret.

Pkt.11 - BBK Fremadrettet
Se økonomi.

Pkt. 12 - Eventuelt
Torben vil gerne sikre sig at klubhuset er booket hver mandag til duelighedsbevis. Claus tager sig
af det.
Jørn spørger til om gud og hver mand kan lægge noget på facebooksiden? Peter svarer at der er
udnævnt nogle redaktører fra hver afdeling, man kan kontakte en af dem for at få lagt noget op.
Desuden holder Peter øje med om hvad der bliver slået op.

Næste stormøde: 17-11-2020, kl. 19-21

