
 

Brejning Båd Klub 

Referat bestyrelsesmøde d. 12. okt. 2021, kl. 19-21.30 (møde nr. 62) 

Deltagere: Jette Dalegaard (JD), Henrik Buhl (HB), Claus Johansen (CJ), Torben Elbek (TE), René 

Lokesgaard (RL), Kamma Pedersen (KP), Allan Rohde (AR).  

Fraværende: - 

Referent: Torben Elbek 

1. siden sidst. 

a. A google docs. Under udarbejdelse. Er i gang. Claus er på sagen. 

b. Adgangssystem: endelig økonomi vurdering er ved at blive lavet. Havnen og BBk skal arbejde 

sammen om dette projekt.  Møde med Havnen herom 27.10. beslutning slut november.  

Vi skal have alle aftaler på plads ultimo november. 

c. Pladshavere. Opdateret liste udleveret. Vi har stadig 18 pladsejere der ikke er medlem af 

BBk. Disse 18 modtager mail omkring betaling allerede i indeværende uge. Uge 41. Claus 

tvangsindmelder og udskriver dette. Hvis der ikke betales inden 10 dage overgår listen til 

Kristian Gaardestrup (FBL) til inddrivelse. Dette jf. aftale på sidste møde mellem FBL og BBK.  

d. Rengøring: Der er klager over rengøring. Rene indleder en tjekrunde.  

e. Andet: iab 

2. Åben klub arrangement. 

a. Åben klub. Fint arrangement. Men ikke mange ”besøgene”. Der var godt med hjælpere. 

b. Stark arrangement. Gik fint. Glade deltagere.  Økonomi stadig ukendt.  

c. Bierfest: glade hjælpere. økonomien stadig ukendt. 

Beslutningsfaser og koordinering:  skal koordineres fremover. Det er ikke godt at sådanne tre 

ting falder på samme dag. Accept og koordinering foretages i bestyrelsen inden endeligt svar til 

”kunden”.  

3. Nyt fra udvalgene: 

a. Uddannelse:  navigationsuddannelse. Er startet op.  

b. Ungdomsafd. Stor ros til lederne. Mast på feva brækket. Ny indkøbes. Kr. 4300,- 

Plads issue. Ungdom har ryddet op efter andre afdelinger. Opfordring til bedre oprydning.  

Allan opfordrer til dialog mellem afdelinger forår og efterår. God ide.  

c. Kapsejlads. Vinteraktivitet startet. Tør-sejlads.  Kontakt med H bådsklubben omkring stævne. 

Aftale september 22 i hus. Opfordring til at H bådsklubben finder baneledere. Lars Dalegaard 

/ kapsejladsudv.  har teten på arrangementet. 

d. Aktivitetsudv. Iab. 

e. Talenten. Jette er ny kontaktperson. Sejler hele vinteren. Info om tidspunkter kommer 

senere. . Kontakt Jørn ved interesse.  

f. Kajak. Herunder pladsspørgsmål. God dialog. Vi taler med kajakudvalget om pladsissue. Best. 

Hjælper med at løse vinteropgaven. 

g. Fundracing:  dialog etableret. Ønsker, som vi kan fundrace,  skal gennem bestyrelsen først.  

h. Andre: ro udv. Iab. 

4. Planlægning af budget. 

Budget skal være færdigt inden årets udgang. Mail tilgår udvalgsformænd medio oktober ( Jette 

sender) . budget ønsker skal være inde senest 15. november. 



5. Svømmehalsarrangementer. 4 tilmeldt livredderprøve. 31/10. Torben koordinerer med livredderne / 

Vejle svømmehal. Torben skal melde ud til Claus hvis vi ikke skal bruge svømmehallen.  

6. Jubilæum 22. 

50 års jubilæum 4. september 22.  vi kontakter udvalgene med henblik på info / deltagelse i 

udvalgsmøde. 

7. Indlæg om Pals og pyt. . En debat om ”takt og tone” i BBK. Mange gamle ting ”nager” i krogene. 

Bestyrelsen opfordrer alle til at lade gamle sager ligge, være positive og fremadvendte.  

8. Eventuelt: 

Overvejelse om max deltager antal i BBk grundet pladskrav. 

Strategiplan. Rene sender den ud til bestyrelsen pr. mail inden næste møde. 

Grill: den nye gril kan benyttes af alle afdelinger.  

Henvendelser om nyt mødelokale.  Vi ønsker at bevare det ”hyggelige” islæt. Vi skriver til 

udvalgsformændene og opfordrer til  at holde det pænt og ryddeligt. 

 

 

 

Næste møde:  16. november kl. 17. Herefter møde med alle udvalg kl. 1930. 

 

Mødet slut 2207. 

 

 


