
Brejning Båd Klub  
Bestyrelsesmøde d. 20-1-2021, kl. 19-21 (møde nr. 52)  

Deltagere: Jette Dalegaard (JD), Peter Harboe (PH), Claus Johansen (CJ), René Lokesgaard (RL), René 
Meilgaard (RM), Mads Uldall (MU) 

Referent: Mads Uldall (MU) 

Dagsorden:  

1. Siden sidst / opgave oversigt 

Coretræning for kajakroere gennemføres online. JD og RL har opdateret Corona-opslag i klubhuset, 
desuden fået brugt pengene fra Stark, mere om det pkt.6 

PH har underskrevet aftale med nyt rengøringsselskab. Facebook: der er styr på brug af FB. 

Alle restancer for brug af J70 er kommet ind! (på nær 1…). Tilmeldingslink til den nye sæson ligger 
på hjemmesiden under j70. 

Livredderholdet og svømmehals brugerne afventer genåbning... 

RL melder at klubhus-udvalget skal til at indlede forhandlinger med Vejle kommune.  

Kamma har undersøgt lokalhistorisk arkiv for materiale om BBK og har ikke fundet noget af 
interesse. 

JD arbejder videre på regler for brug af grejskur.  

Restancer fra pladshavere stort set indkrævet.  

Havnens dag bliver sandsynligvis ikke til noget, der mangler ildsjæle.  

 2. Generalforsamling 2021 (23-3-2021 ?)  

Vi er jvf. vores vedtægter forpligtet til at holde generalforsamling inden udgangen af marts tirsdag 
d.23. marts, det er vedtaget. Der er selvfølgelig stadig risiko for corona-aflysning. 

Dirigent? 

 

 



3. Kontingent 2021 

Vi arbejder stadig på en forenkling af kontingentsystemet. Den store omlægning er har der ikke 
været tid til at arbejde på bl.a. p.g.a. Corona. 

4. Budget 2021 

CJ indkalder til et møde når han har et næsten færdigt budget, men økonomien ser god ud.  

5. Elektronisk platform til dokument arkiv  

MU går videre med opsætning af Google drev. 

6. STARK sponsorat 2020  

Der er indkøbt ventilatorer til at lave bedre udluftning i baderum(plus alt andet materiel til 
opsætning). Desuden er der købt udendørslys og kaffemaskiner! Der skal skaffes nogle folk til at 
sætte noget el op. 

7. Status oversigt fundraising 

Det er vigtigt vi at vi har hånd i hanke med hvad udvalget laver, både for at tanke for det fine 
arbejde de laver men også for at sikre os at de gode kræfter ikke er spildt! MU tager kontakt. 

8. Sejlertøj instruktører  

Skal vi bare selv købe hvis der ikke kommer sponsorat?! PH undersøger behovet og MU undersøger 
hvor langt Fundraising er. 

9. Grejskur 

Oprydning af grejskur står Corona-stille, hylder er indkøbt. 

10. Ny ledsagerjolle  

Fundraising har fået 75.000 fra Fynske bank, herfra tager RL og Jørn Pedersen ud og kigger på tilbud, 
er allerede i dialog med Poca-Joller. 

11. Sikkerhedsinstruktioner kajakafdeling  

JD opdaterer udseendet på Sikkerhedsinstruktionerne og underskriver dem. 

12. Evt. (BBK 50 år 2022) 

Åbent hus til jubilæumsweekend? Søndag d.14. sept 2022. Vi (JD) inviterer et medlem fra hvert 
udvalg til et “Jubilæumsudvalg”. 

Næste møde:  25-2-2021, kl. 19-21 - Vigtigst på dagsordnen: Generalforsamling. 


