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Brejning             Båd Klub 
 

 

 

Generalforsamling i BBK 15.03.2018 
 

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. Her forklares også om tilmelding m.m. fremover. 
5. Behandling af evt. indkomne forslag. 
        Forslag 1: § 11 vedtægtsændring vedr. persondata 
        Forslag 2: § 3 vedtægtsændring vedr. optagelse i dansk kajakforbund 
        Forslag 3: Indkomne forslag vedr. strategiplan  
         
        Der er indkommet et forslag til vedtægtsændringer fra sidste generalforsamling (se side 11) 
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år  
7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub  
 a.   Valg af formand/kasserer 
       På valg er: Einar Andresen(afgår som formand) 
 b.   Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
       På valg er: Jackie Olsen 
 c.   Valg af  2 suppleanter til bestyrelsen  
       På valg er:  Jørn Sten Pedersen, Jette Dalegaard 
 d.   Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn".  
       Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse.  
        På valg er:  ingen  
8. Øvrige valg  
 A.   Valg af revisorer: Steen Kjeldsen og Viggo Mortensen (afgår) 
  
 B.   Valg til afdelinger og udvalg 
 a:   Ungdomsafdelingen 
       På valg er:  
       Talenten (ligger under ungdom) 
       På valg er: Jørn Sten Pedersen, Claus Pedersen, Jette Dalegaard,  

       Rene Lokesgaard  
 b:   Aktivitetsudvalget  
       På valg er: Anita Jensen, Ejnar Andersen, Irene Mortensen    
 c:   Kajakafdelingen  
       På valg er: Jackie Olsen, Henny Obling, Frands Jacobsen, Frederik  
                         Sjøgren,  Mads Uldal - Jessen, Rikke Simmelkær   
 d:   Kapsejladsudvalg  
       På valg er: Lars Dalegaard, Henrik Jacobsen, Steen Kjeldsen,  
                         Warny Ostenfeldt Jensen  
 e:   Roafdelingen 
       På valg er: Kjeld Jensen, Bent Nissen, Freddy Schmidt, Gustav Rasmussen,  
                         Jan Albrechtsen, Viggo Mortensen(afgår)  
 f:   Redaktionsudvalg  
       På valg er: Poul Dinesen 
 g:   Undervisningsudvalg  
       På valg er: Torben Laursen  
 h:  Grejudvalg 
      På valg er: Dion Pedersen 
  
9. Eventuelt  
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1. Valg af dirigent. 

Torben Lauersen 

Generalforsamlingen er indvarslet korrekt. 

 

2. Beretning for det forløbende år 

Det har været et godt år for BBK, der har været en del store investeringer, der er investeret i nyt 

grej, grejskur, J70, ny motor til hjælpebåd og nyere H båd til sejlerskolen.  

Talenten og kajakudvalget har samlet ca. 50.000 kr. hver, derudover har der været ca. 20 -25 

forskellige sponsorer til BBK, Stort tak til alle for det store arbejde. 

J70 stævne, har været en stor succes, tak for det store arbejde i den forbindelse, kajak har 

uddannet nye instruktører og tællere i dag ca. 100 medlemmer, Kapsejllads, sejlerskolen og 

ungdoms afdelingen har også haft en fremgang, stort tak aktivitets udvalget og turudvalget, stort 

tak til onsdagsudvalget for det store stykke arbejde med grejskuret, stort tak til alle de frivillige 

fra har hjulpet BBK igennem året, tak til strategi udvalget for de flotte stykke arbejde med 

strategiplanen. 

 

3. Forelæggelse af regnskab. 

Der har været et svagt fald i medlemmer de sidste par år, men samlet kontingent er steget de 

sidste par år, grundet kontingent stigning. 

Der er kommet flere penge i klubkassen, den største stigning er sponsorer som er steget meget 

kraftigt i forhold til sidste år, der er mange penge at hente her til at støtte klubben det er dog et 

kæmpe stykke arbejde og forventningen for 2018 er noget lavere da vi ikke har J70 stævne i år. 

Regnskabet er gennemgået. Resultat fra 2017 er 188.364 kr. lidt højere end sidste år (2016  

169.976 kr.) 

Henny Kajak: Udgift til foredrag mm. på 18.000 hvad rummer den?  

Svar: Det er primært til arrangementer i kajakafdelingen. 

Keld: Der mangler 10.000 kr. som ungdomsudvalget har fået i sponsorrat, hvor er de?  

Svar: De kommer først i 2018 

Rene. Udgift til motor, hvor står den?  

Svar: Den står under afskrivning. 

Rene. Afskrivning på J70 hvorfor afskrivning under stævne, hvorfor det?  

Svar. For at vise hvilke omkostninger der har være i forbindelse med J-70. Afskrivningen er indsat 

efter indtægter og udgifter således, at man kan se hvor stort overskudder er før afskrivninger og 

hvor stort overskuddet er efter afskrivninger. Så har vi ikke skjult nogen omkostninger.  

Asger: Der er mange store udgifter i 2017 og noget af BBK grej er ikke behandler godt, bestyrelsen 

bør overveje sine indkøb fremadrettet.  

Svar: Alle indkøb er lavet da de var nødvendige, vores grej har ikke været fornyet længe og det er 

vigtigt for bestyrelsen at vores grej virker når vores frivillige hjælpere skal bruge det.  

Jørgen: Trailer til J70 hvor står den i regnskabet,  

Svar. Den står sammen med J70 båden og afskrives på lige vilkår som båden. 

Lasse: Klubhuset som det står nu har en værdi på 1.300.000 kr. er det ikke et meget stort aktiv at 

smide ud, ved opførsel af nyt klubhus?  

Svar. Der afskrives ikke på klubhuset. 

Bendt: Beløbet til grejskur er det lånt uden sikkerhed? 

Svar: Det er med pant i bygningen.  

Bendt: Afskrivninger ny kran, er en drift omkostning, ikke en afskrivning.  

Svar: Det kan man jo godt vælge, men jeg har valgt at afskrive omkostningen.  

De fremmødte medlemmer godkendte regnskabet for 2017. 

 

4. Orienterings om budget for det kommende år. 

Budget 2018 gennemgået. 

Martin: Anlægsaktiver på 30.000 afsat til? 

Svar: ?? 

Kjeld: Forsikring på 30.000 kr. er alle vores både kasko forsikret,  
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Svar: Nej alle både er ikke kasko forsikret, J70 og RIB er kaskoforsikret. 

??. Kontingent beløb stigning i regnskab hvordan det med faldende medlems tal?  

Svar: Grundet stigning i kontingent de sidste par år er den samlet betaling steget til trods for 

faldende medlemmer.  

Finn: Hvad får vi fra DGI og Dansk sejlunion? 

Svar: Support til klublivet, mulighed for kapsejllads, forsikring m.m. 

Kamma: Kan vi afholde sejl kapsejlads uden Dansk sejlunion. 

Svar: det vil ikke være muligt at deltage og afholde kapsejlads uden Dansk sejlunion medlemskab.  

 

5. Behandling af indkommende forslag. 

 

Forslag 1: Vedtægtsændring til § 11 vedr. persondataloven  

�Bestyrelsen er forpligtiget til at overholde de til enhver til gældende love og forordninger vedr. 

persondata.� Indsættes som linje umiddelbar før:  �Bestyrelsens beslutninger træffes ved 

almindeligt stemmeflertal.� i § 11. 

 

Ole: Forsikring af bestyrelsen ved brud på persondataloven, det er muligt at tegne dette. 

Bent: Kan vi ikke slette de sidste to linjer? 

??. Hvorfor skal vi have det ind i regler for BBK? 

Svar: For at vise at vi gør noget for at overholde persondataloven. 

Lars: Skal den op til generalforsamling igen?  

Svar: Ja det skal den i 2019. 

Forslag vedtaget (genfremsættes på næste generalforsamling til endelig vedtagelse). 

 

Forslag 2: Vedtægtsændring §3 optagelse i kano og kajak forbund (KKF)  

Ny  § 3: Medlemskab af organisationer  (efter næste GF) 

 

Asger: Er der forskel i pris / interesse,  

Svar: Der er flere fordele omkring kurser mm. som er målrette til kajakafdelingen.  

Matin: Hvis man laver andet end Kajak forbliver man så i Dansk sejlunion?  

Svar: ALT andet end kajaksejlads, skal medlemmer være med i Dansk sejlunion. 

Ole: KKF har større erfaring med sikkerhed / Kurser målrette for kajak.  

Jørgen: Der må være en forventning om medlemmer vil søge mod andre forbund. 

Svar: Alle andre forbund skal gennem bestyrelsen. 

Kjeld: Robåde kan ikke ændre forbund, bliver det ændret? 

Svar: Nej som det ser ud lige nu er det kun kajak som kan ændre forbund. 

Torben: er man underlagt regler for KKF og DS hvis man har båd og sejler kajak? 

Svar: Man er ikke låst af forbund, man kan blot ikke deltage i en KKF tur hvis man laver andet end 

kajaksejlads da man så er medlem af Dansk sejlunion. 

Jørgen: Hvis man er med i flere forbund bør kontingent stige. 

Svar: lige nu kan man kun være i et forbund. 

Steffen: Når man har bestået kajak prøven, holde den hele livet?  

Svar: Der holdes genopfriskning kurser og mulighed for at prøve i svømmehal. 

 

Forslagsændring:  

�Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion for alle medlemmer undtagen de medlemmer der er i 

kajakafdelingen.  

Medlemmer der deltager i andre aktiviteter på vandet end Kajaksejlads tilknyttes Dansk sejlunion.  

Medemmer der udelukkende sejler kajak, tilknyttes Dansk Kano og Kajak Forbund.  

Ind eller udmeldelse af andre landsorganisationer indstilles af bestyrelsen som beslutningsforslag til 

førstkommende generalforsamling. � 

 

Forslag vedtaget (genfremsættes på næste generalforsamling til endelig vedtagelse). 
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Forslag 3: indkomne forslag vedr. strategiplan. 

 

ToDo Liste 2018/19  

 Udarbejd værdigrundlag  

 Beslut tilknytning til landsorganisationer  

 Udarbejd Investeringsplan og lokal �Lokalplan�  

 Research og forslag til Optagesystem (kun FBL relevans)  

 Research og forslag til Klubhus  

 Udarbejd Kommunikations og markedsføringsplan 

 Udarbejd nyt Økonomioverblik for medlemmerne  

 

Punkter gennemgået at strategiudvalg, Ole og Martin 

Steffen: Godt arbejde og stort arbejde, meget kort tidshorisont på strategiplanen,  

Svar: Strategiplanen skal til afstemning først og bliver først en rigtig strategiplan når den er 

vedtaget.  

Jan: Strategiplanen indeholder medlemmers ønsker for BBK / FBL og der er et vigtigt værktøj for 

der fremtidige arbejde. 

Steffen: Mangler at høre medlemmers mening til strategiplanen, meget kort tidsfrist,  

Svar: Vi kan ikke forpligte nogen til arbejdet men det er vigtigt at vi kommer i gang. 

Lasse: Hvor meget binder vi bestyrelsen til  med dette, mener ikke det er ok at binde bestyrelsen 

til dette arbejde.  

Svar: Bestyrelsen forpligtes ikke til noget, men skal fremlægge status ved næste 

generalforsamling, det giver et styrket samarbejde FBL / BBK. 

Ole: Tidshorisont er kort men planen bygger på svar fra 187 medlemmer.  

Jørgen: Værdigrundlag, hvorfor skal det over et generalforsamlings forslag,  

Svar: For at øge muligheden for at hente økonomisk støtte ved fonde m.m. 

Kamma: Har alle haft mulighed for at deltage i strategiplanen.  

Svar: Strategiplanudvalget består af 2 medlemmer fra BBK og 2 medlemmer fra FBL + 2 uden for 

bestyrelsen i alt 6 personer.  

Keld: det virker som om at bestyrelserne ikke arbejder rigtig sammen (FBL og BBK). 

Jørgen: Der ligger væsentligt flere timer arbejde i dette arbejde, de 10 timer er jo kun i første 

omgang. 

Martin: Bestyrelserne mod arbejder ikke hinanden, men arbejder bare ikke for de samme grupper 

brugere og der kan i være forskellige synspunkter på forskellige sager. 

Forslaget vedtaget.   

 

6. Fastsættelse af kontingent:  

Kontingent uændret 

 

7. Valg af bestyrelse til Brejning Båd Klub 

 

a. Valg af formand/(kasserer) 

På valg er: Einar Andresen(afgår som formand), Claus Johansen(NY valgt) 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: Jackie Olsen(genvalgt), Per Meisner(NY valgt) 

c. Valg af  2 suppleanter til bestyrelsen  

På valg er:  Jørn Sten Pedersen(afgår), Jette Dalegaard(genvalgt), Keld Lyhne(NY valgt) 

d. Valg af repræsentant til bestyrelsen i "Foreningen Brejning Lystbådehavn".  

Vælges blandt B-medlemmer i BBK, og må ikke være medlem af BBK's bestyrelse.  

På valg er:  Ingen  
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8. Øvrige valg. 

 

A. Valg af 2 revisorer: Steen Kjeldsen(genvalgt),Viggo Mortensen(afgår) og  

Kamma Pedersen(NY valgt) 

 

B. Valg til afdelinger og udvalg 

a. Ungdomsafdelingen 

På valg er: Ingen (Pernille med på siden) 

Talenten (ligger under ungdom) 

På valg er: Jørn Sten Pedersen, Claus Pedersen, Jette Dalegaard, Rene Lokesgaard, alle 

genvalgt 

b. Aktivitetsudvalget 

På valg er: Anita Jensen, Ejnar Andersen, Irene Mortensen, alle genvalgt 

c. Kajakafdelingen 

På valg er: Jackie Olsen, Henny Obling, Frands Jacobsen, Frederik Sjøgren,  Mads Uldal - 

Jessen, Rikke Simmelkær, alle valgt   

d. Kapsejladsudvalg 

På valg er: Lars Dalegaard(genvalgt), Henrik Jacobsen(genvalgt), Steen 

Kjeldsen(genvalgt),  Warny Ostenfeldt Jensen(afgår)  

e. Roafdelingen 

På valg er: Kjeld Jensen(afgår), Bent Nissen(genvalgt), Freddy Schmidt(genvalgt), 

Gustav Rasmussen(genvalgt),  Jan Albrechtsen(afgår), Viggo Mortensen(afgår)  

f. Redaktionsudvalg 

På valg er: Poul Dinesen(genvalgt) 

g. Undervisningsudvalg 

På valg er: Torben Laursen(genvalgt)  

h. Grejudvalg 

På valg er: Dion Pedersen(genvalgt) 

 

9. Eventuelt 

Claus: Dansk SøRedning Selskab (DSRS) oprettet i Juelsminde, man kan som privat indmeldes for 

kun 550 kr. dækker Danmark, Norge og Sverige. støt gerne det gode tiltag. 

Torben: Vedtægter for kajak og BBKU bør vedtages, bør ændres til arbejdsgang eller andet. 

 

Tak til Einar som går af � på bestyrelsens vegne. 

 

 

 

 

Brejning, den 5/4 - 2018, 

 

Godkendt af dirigent 

 

 

 

_____________________________ 

        Torben Laursen 

 


