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OPLYSNINGER  OM  FORENINGEN

Foreningsnavn og adresse Brejning Båd Klub

Brejning Strand 103

7080  Børkop

SE nr. 34 77 51 33

Kommune: Vejle

Bestyrelse Einar Andersen, formand

Poul Dinesen, næstformand

Jørgen Sandager, kasserer

Jette Gelsbjerg, sekretær

Morten Mortensen

Pengeinstitut Fynske Bank

Søndergade 14

7080  Børkop

Side 2ÅRSREGNSKAB FOR BREJNING BÅD KLUB 2013
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