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Brejning             Båd Klub 
 
 
 

Generalforsamling torsdag den 25.02.2016 kl. 19 i klubhuset 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Orientering om budget for det kommende år 
5. Behandling af evt. indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub 

a. Valg af formand/kasserer 
På valg er: Formand Einar Andersen 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: Jette Gelsbjerg (ønsker ikke genvalg) 

c. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
På valg er: Bent Oehlenschlæger (ønsker ikke genvalg) og Steffen Bøllund 

d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i �Foreningen Brejning Lystbådehavn�. 
Vælges blandt B-medlemmer, og må ikke være medlem af BBKs bestyrelse. 
På valg er: Anita Jensen (ønsker ikke genvalg) 

8. Øvrige valg 
A. Valg af revisorer: Steen Kjeldsen og Viggo Mortensen 
B. Valg til afdelinger og udvalg 

a. Ungdomsafdelingen 
På valg er: Jesper Weise (ønsker ikke genvalg) og Pernille Lauersen 

b. Aktivitetsudvalget 
På valg er: Einar Andersen, Anita Jensen, Irene Mortensen 

c. Kajakafdelingen 
På valg er: Asger Møller, Kim Olsen, Henny Obling, Mads Dalsgård (udmeldt) 

d. Kapsejlads 
På valg er: Lars Dalegaard, Henrik Jacobsen, Warny O. Jensen 

e. Redaktionsudvalg 
På valg er: Poul Dinesen 

f. Undervisningsudvalg 
På valg er: Torben Laursen 

g. Grejudvalg 
På valg er: Dion Pedersen 

9. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent 
Torben Laursen (TL) blev valgt. 
TL konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 
 

 

2. Bestyrelsens beretning  

V/formand Einar Andersen:  
 
Det har været et godt år for Brejning Båd Klub. 

Vi blev i 2015 tilmeldt sejlsportsligaen og det er jo gået over al forventning, så de i år er rykket op i første 

division. Stort tillykke med det. Dette var også optakten til et af vores nye udvalg i BBK med navnet 

Talenten, som vil arbejde sammen med ungdomsudvalget for at udvikle nye talenter og samtidig hjælpe til 

for at holde på vores unge sejlere, når de forlader de små både. 

Det var også i januar 2016, at BBK i samarbejde med Børkop Event Group og vores nye udvalg, Talenten, 
havde hjælpere ude til et foredrag med Mikkel Beha. Der blev lavet et rigtig godt stykke arbejde, og vi 

forventer at modtage et godt overskud, som delvis er øremærket til vores ungdomsafdeling. 

I 2015 havde vi 2 både med i Italien til VM for H-både, hvor de opnåede et flot resultat. Så herfra BBK et 

stort tillykke til begge mandskaber. 

BBK har tilmeldt sig projektet Vild med vand, der har Nordeafonden som hovedsponsor. Vild med vand har 
til formål at lave �åbne havne�, aktiviteter og lancere havnens dag, som bliver den 29. maj. To har allerede 
meldt sig til det nye udvalg, og vi håber at yderligere 2-3 personer mere vil melde sig til at være med. 

Vores andre udvalg har heller ikke ligget på den lade side:  

Ungdomsafdelingen har haft en god sæson, og har bl.a. været på lejr i Otterup, med stor succes. Deres grej 

er dog ved at være slidt. Det håber jeg, at vi får rettet op på i 2016.  

Aktivitetsudvalget har som vanlig været på pletten ved alle vores arrangementer (Visens skib, Sankt Hans, 

rengøring af klubhus, mv.). Stor tak til udvalget. 

Turudvalget: Pinseturen gik til Endelave. 16 både havde tilmeldt sig, men kun 10 både kom afsted. I år går 

turen til Strib. Mere info følger. 

Endnu en ny afdeling � roafdelingen - har set dagens lys i BBK. Der er investeret i 3 brugte robåde. 

Afdelingen har selv stået for afhentning af bådene, der er indkøbt i Brøndby Roklub til en rigtig god pris. 
Afdelingen vil selv stå for pasning og pleje af bådene. Velkommen til den nye afdeling og stor tak for deres 
foreløbige arbejde. 

Kapsejladsudvalget: Her går det godt. Cirka 16 både er på vandet hver onsdag, med efterfølgende hygge og 
samvær i klubhuset. 

Comwell Cup 2015 forløb godt, med 38 tilmeldte både og et meget pænt overskud. Lars efterlyser dog lidt 
flere frivillige til at hjælpe. 

Sejlerskolen: Har haft 12 sejlere, hvoraf de 10 har været til prøve og alle bestod den praktiske del af 
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duelighedsprøven. Der har været fuldt hus til navigationsundervisning (teoridelen af duelighedsprøven). 

Kajakafdelingen: Det er en afdeling, som har udviklet sig meget på få år. Det er i dag en meget 
velfungerende afdeling, som også forstår at kommunikere via Facebook. Der er kommet 12 nye medlemmer 
til i 2015. De har haft 3 medlemmer på instruktørkursus og sender løbende medlemmer afsted. Det viser, at 
de hele tiden har fokus på sikkerheden. Der er 6 udlærte instruktører, som står for at uddanne afdelingens nye 
medlemmer (ca. 12 pr. år).   

Grejudvalg: Udvalget består af Dion. Vi har haft begge både til eftersyn, så de bliver klar til den nye sæson. 

Der er også indkøbt en ny trailer til vores sidste båd. 

Svømmehallen: Det er gået rigtig godt i svømmehallen. Der er 4 medlemmer, der har bestået 

livredderprøven: Claus Nissen, Jan Christensen, Syss Olsen og Christine Almegaard - tillykke til alle 4. Der 
har været mellem 10 og 20 hver gang. Mange har ikke vidst, at der var mulighed for at svømme, så vi skal 

være bedre til at informere. Lidt flere livreddere ville være dejligt. 

Investeringer/tiltag 

Vi har fået sat nye håndtørrer op på toiletterne og opsat kamera til overvågning. Vi har også fået malet 

klubhuset og der er opsat ny lem til loftet. 

Vi er, i samarbejde med FBL, blevet enige om en renovering af kajakbro samt en ny jolle-/flydebro. Udgiften 
for BBK er ca. 78.000 kr.  

Med hensyn til lagerudvidelse er der nu nedsat et udvalg, som er i fuld gang med forarbejderne. Der er taget 
jordbundsprøver og der er holdt møder med Vejle kommune. Mere info følger. 

Afslutning 

Kære medlemmer, jeg er stolt over at være formand i Brejning Båd Klub med et sådan godt team i ryggen. 

Dette gælder min bestyrelse og ikke mindst alle vores udvalgsmedlemmer, som gør et fantastisk stykke 

arbejde og som er med til at videreudvikle og promovere Brejning Båd Klub, så alle skal føle sig velkommen 

i vores klub. 

                                             P.b.v./ Einar Andersen 

 
Kommentarer til beretningen: 

 
Jørgen Rasmussen: Lige en korrektion til Einar i sin iver vedrørende Mikkel Beha-foredraget. FBL hjalp lige 
så meget som BBK. 
Kamma Petersen: Der blev nævnt, at der ikke er stor iver for at komme og hjælpe, men det er heller ikke 
tydeligt hvor der mangler hjælp. Slå det op på nettet. Det opdages for sent at hjælp mangler.  
Einar: I forbindelse med rengøring af klubhus blev der sendt mail sendt til 400 medlemmer, ca. 10 kom. 
Udfordring med nye mailadresser kan være en del af forklaringen.  
 
Formandens beretning godkendt. 
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3. Fremlæggelse af regnskab 

 

Jørgen Sandager (JS) gennemgik regnskabet. 
 
Kommentarer til regnskabet: 

 
Bjarne Rasmusen: Et spørgsmål omkring hjemmesiden. Jeg finder det underligt, at vi normalt betaler 3-4.000 
kr., men har så stor udgift i �15, og med reklamer som jeg ikke kender nogettil. Burde det ikke være taget op 

på bestyrelsesmøde, når der forelægges så stor en regning?  
JS: Bestyrelsen har besluttet, at det være klart, hvad der skal laves på hjemmesiden og hvad det koster, inden 
der igangsættes noget. Vi har ikke besluttet, at der skal være reklamer på siden. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 

4. Orientering om budget 

 
Jørgen Sandager (JS) fremlagde budget for 2016.  
Vi havde 585 medlemmer pr. 1.1.2016. 
 
Kommentarer til budgettet: 

Bjarne Rasmussen: Har der ikke været nogen ingen indtægt i f.m. Comwell?  
JS: Indtægten er kørt ind under kapsejlads. 
René: Der var store udgifter til vand i 2014. Beløb for �15 er sat ned. Betyder det, at fejlen er fundet?  
JS: Fejlen er ikke fundet, men der er indgået en aftale med havnemesteren om at følge forbruge nøje.  
Bjarne Rasmussen: Der var et  stort vandforbrug på handicaptoilet.  
 
 

5. Behandling af evt. indkomne forslag 

 
Forslag til vedtægtsændringer 
 
Forslag vedtaget sidste år, men kunne ikke endeligt vedtages da ikke tilstrækkelig mange medlemmer, derfor 

genfremsættes forslaget. 
 
Bestyrelsen foreslår nedenstående ændring i lovenes § 6: 
 
Nuværende ordlyd:  
�§ 6 Udmeldelse og udelukkelse af medlemmer 

  

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel. Medlemmet har krav på skriftlig 

bekræftelse. 

  

Er kontingent ikke indbetalt til den fastsatte frist, kan alle medlemsrettigheder bortfalde, efter behørigt 

påkrav. 
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Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at et medlem ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel 

strider mod klubbens love, vedtægter og reglementet eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine 

medlemspligter. Bestyrelsens beslutning om indstilling til eksklusion kræver dog, at mindst to tredjedele af 

bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin 

afgørelse, have lejlighed til, såvel mundtligt som skriftligt at fremføre sine synspunkter. 

  

Bestyrelsens referat fra mødet hvor indstillingen sker, samt medlemmets eventuelle skriftlige redegørelse 

forelægges på generalforsamlingen, såfremt det pågældende medlem måtte ønske dette.  Når en eksklusion 

skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 8 

døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne, med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens 

beslutning om eksklusion kræver majoritet, som ved ændring af klubbens love jvf. § 14. 

  

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en general- forsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem 

ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

  

Ved udmeldelse eller ekskludering af A-medlemmer gives besked til Foreningen Brejning Lystbådehavn.� 

 
Forslag: Nedenstående fjernes i § 6 
�Er kontingent ikke indbetalt til den fastsatte frist, kan alle medlemsrettigheder bortfalde, efter behørigt 

påkrav.� 

og erstattes af: 
�Er kontingent ikke indbetalt til tiden, kan medlemmet efter behørig påkrav slettes. Har et medlem ikke 

udmeldt sig, men udelukkende er slettet som medlem på grund af manglende betaling skal medlemmet, hvis 

denne igen ønsker medlemskab, betale den restance som vedkommende har til klubben.  

Kontingent opkræves dog kun for det år, hvor betalingen mangler.� 
 
Begrundelse: 
For at klubbens faktiske medlemstal passer overens med antallet af betalende medlemmer, er det vigtigt at 
bestyrelsen kan slette ikke betalende medlemmer, bl.a. af hensyn til indberetning til f.eks. Dansk 
Idrætsforbund.  
Som det står nu, kan vi kun fjerne medlemsrettighederne. 
 
Således vedtaget, efter indarbejdet ændringsforslag, på generalforsamlingen d. 26.02.2015. 
Da der ikke var det ifølge lovenes nødvendige fremmødte, genfremsættes forslaget på denne efterfølgende 

generalforsamling. 
 
Forslaget vedtaget. 

 

Forslag om forhøjelse af grundkontingent 

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at grundkontingentet forhøjes med kr. 100 i 2017. Dette begrundes bl.a. 

med en forventning om øgede udgifter til bl.a. nyt grejskur. 
 

Kommentarer til forslaget: 

Sten Kjeldsen: Kan man det? Kontingent for det kommende år er et punkt. Kassereren udtaler i øvrigt, at vi 
er godt rustet til de kommende år. Hvad er behovet da? Regnskabet er dobbelt så positivt som forventet. 
Budgettet for 2016 er pessimistisk (udgifterne højere, indtægterne mindre). 
JS: Vi får et nyt skur i formentlig 17, og vi vil gerne ,at udgifter kan dækkes. 
Sten Kjeldsen: Forstår synspunktet, men hvorfor ikke vente et år?  
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JS: Bestyrelsen vil gerne have kontingent ind inden generalforsamling, så regnskabet kan sendes ud med 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Jørn S. Pedersen: Forslaget, som det er stillet, kan gi� anledning til ordkløveri og snak om §§er. Jeg stiller 
forslag om vedtagelse af kontingentstigning i indeværende år. Det kan da være p----fedt, at der er råd til at 

udvikle og komme videre. 
Bjarne Rasmussen: Vi har ingen tilladelser til skur endnu, og dermed ingen brug for penge nu. Vi ved ikke, 
om vi får lov at bygge. Når vi kender mulighederne herfor, er situationen en anden.  
Sten Kjeldsen: Det var begrundelsen, der blev spurgt til, det er ikke et spørgsmål om ordkløveri. 
Jørn S. Pedersen: I Vejle koster det 680 kr. at være medlem. Isenkrammet er ikke i god stand hos os. 
Optimistjollerne er lige til lossepladsen. Altid hører vi �Det har vi ikke råd til�. Vi kan spare os ihjel. Vil vi 
hæve standarden, så skal der penge til. Jeg mener, at forhøjelsen skal ske i år. 
Sten Kjeldsen: Jeg er klar over, at vores kontingent er billigt. Så skal argumentet være, at vi er bag ud med 
vores grej. Det er godt, at der er gang i ungdomsafdelingen. 
Einar: Der skal bruges penge hele tiden, og det er rigtigt, Sten, at argumentet skal findes i vores nedslidte 
grej. Bestyrelsen har fokuseret på de store udgifter, men rigtigt, at vi har meget grej der er nedslidt. Jeg synes, 
at 8,15 kr. pr. måned burde alle vel ha� råd til? 
Torben Laursen: Kontingentstigningen vil ske fra det år, det vedtages. Dvs. at vedtages den i år, så er den 
gældende for 2016.  
 
Forslaget om stigning af grundkontingent fra 500 til 600 kr./år gældende fra 2016 sættes til afstemning. 

Ingen skriftlig afstemning begæret. Afstemning sker ved håndsoprækning. 
 
Forslaget blev vedtaget 

 
 

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

 

Grundkontingent stiger til 600 kr. pr. år. Se pkt. 5. 
 

7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub 

 

formand: einar er valgt 
1 best.medlem: Jette ej genvalg; jackie olsen foreslået. Jackie er valgt. 
2 supl, bent ønsker ikke genvalg, Jan Christensen foreslået, Frands Jacobsen foreslået, Steffen Bøllund 
ønsker at fortsætte.  
Skriftlig afstemning: 1.  Supl Steffen  2. Supl Frands 
 
Repr. Til FBLs bestyrelse 
Jan christensen foreslået, Jan valgt 
 

8. Valg til øvrige valg 

 

Revisorer steen kjeldsen og viggo mortensen genvalgt 
 
Valg til afdelinger og udvalg: 
Undervisning � torben på valg og valgt 
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Kajakafdeling � på valg og valgt frands, kim, henny, asger, mads, nyvalgt majbritt 
Aktivitetsudvalg � einar, anita, irene, alle genvalgt 
Turudvalg � bjarne hansen, keld jensen, jan albrektsen, alle valgt 
Kapsejladsudvalg � lasse ønsker ikke genvalg, genvalgt er lars, henrik, warny. Nyvalgt er: sten kjeldsen 
træder ind i stedet for lasse 
Grejudvalg � dion genvalgt 
Redaktionudvalg � poul dinesen, birthe bøllund, begge genvalgt 
Ungdomafdeling � jesper wiese afgår, pernille genvalgt 
(Talenten lægges sammen med ungdomsafd.) nyvlagt er: claus, jørn, jette, rene 
Roudvalg � Nyvalgt er: bent, freddy, gustav, jan, kjeld, viggo 
 

9. Eventuelt 

 
Nyt grejskur 

Steffen Bøllund: Det var med glæde, at jeg blev valgt som til suppleant til BBKs bestyrelse sidste år, men 
hvad skal man egentlig lave som suppleant? Der var ønske om et nyt grejskur og sammen med Bent 

Oehlenschlæger indkaldtes repræsentanter fra samtlige udvalg til et møde med overskriften �Hvad du ønsker, 
skal du få�. Jan Albrechtsen, som også var med, har efterfølgende lavet tegning. Der var mange ønsker, og 
det er dyrt at efterkomme alle ønsker. Vi har set på løsning ved Bork Havn; her er der �tænkt ud af boksen� 
ift. økonomi, og vi har ladet os inspirere. Vi har taget kontakt til institutioner, søspejdere og efterskole for at 

høre interessen for at deltage i projektet. Kontakt til den person, som har søgt fonde til Bork.  
Bent, FBL: Vi har desuden talt med Vejle Kommune vedrørende arkitektur, tilladelser mv. Lokalpolitikere 
også inddraget i arbejdet.  
 
Budget �16 

Karin Bremer: Nu er der et nyt grundlag for budget. Agter bestyrelsen at udarbejde nyt budget? 
Einar Andersen: Der vil blive udarbejdet og offentliggjort et nyt budget.  
 
Information/hjemmesiden 

Keld Jensen: Savner en kalender på hjemmeside, så man kan se, hvad der sker i klubhuset og på havnen. 
Einar Andersen: Bestyrelsen vil følge op på forslaget.  
Jørgen Sandager: Information fra de forskellige udvalg skal til bestyrelsen. 
Jackie Olsen: Der kunne være god synenergi i mere åbenhed omkring aktiviteter.  
Lasse Lauersen: Alle udvalg har adgang til kalender på hjemmeside. 
Maj-Britt Lauersen: Kan vi få en intro til hjemmesidens kalender? Hvordan vi gør?  
Einar Andersen: Bestyrelsen har allerede aftalt møde m Poul Dinesen om brugen af kalenderen. Mere info 
følger. 
 
Kommende sejlture 

Keld Jensen: På turudvalgets vegne vil jeg opfordre jer til at melde jer til pinseturen. Se opslag på 

opslagstavle. Vi arbejder desuden på en tur til Grækenland, mere info følger. 
 
Roning 

Torben Lauersen: Til roafdeling, hvordan kommer vi til at ro? 
Keld: Vi er i kontakt med Vejle angående instruktion, mv. 
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Afslutning 

 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Formanden takkede også for en god aften.  
 
 
 
 
 
 
Brejning, den      /     2016, 
 
Referatet godkendt af dirigenten 
 
 
_______________________ 
             Torben Laursen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


