
  

   
 

Referat: Bestyrelsesmøde d. 20-1-2022, kl. 
17-21 (møde nr. 64)  

Virksomhed:   Brejning båd klub  

Lokation:   Brejning havn  

Dato:   20-01-2022  

Tidspunkt:   17:00 - 21:00  

Deltog:   Allan Rohde, Claus Johansen, Henrik Buhl, Jette Dalegaard, 
Rene Lokesgaard, Torben Elbek   

Deltog ikke:     

Referent:   Torben Elbek (sek@bbk-brejning.dk)  

Publiseret af:   Torben Elbek (sek@bbk-brejning.dk)  

Publiseret:   25-01-2022 15:55  

  

  

Siden sidst.  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:   
Referat fra sidst - 16/11-21: fundracing har meldt tilbage med et ok til ny arbejdsstruktur med at 
ansøgninger går gennem bestyresen inden bearbejdning i fundracing.   

  

  

Bordet rundt  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Møde med kajak udvalget. positiv dialog. dejligt.  

+ Kamma Pedersen 



  

   
 

kapsejlads: H-bådsstævnet er i hus. Forespørgsel om afholdelse af DM i wayfaire ? Kapsejladsudvalget i 
BBK har desværre været nødsaget til at takke nej til at afvikle DM for Wayfarer, da det ikke muligt pga. en fyldt 
kalender. 

J70 arbejder med medlemstilgang.  

Aktivitetsudvalg: ingen planlagte aktiviteter grundet Covid 19.  

Ungdomssejlads: De søger en med-instruktør.   

Svømmehal: kajak og ungdomsafd. har planlagte arrangementer. der er styr på livreddere hertil.  

Livredderprøve: BBK har 4 til prøve den 13. feb. herefter planlægges lidt "svøm dig glad" 
arrangementer i BBK  

  

Konto kig.  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
kontokig på bankkontoen. online. fornuftig likviditet. god måde for bestyrelsen at holde sig 

orienteret omkring kontoen.  kontokig ca. 1 gang i kvartalet.  

  

Budget 2022  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Budget for 2022 udarbejdet. Se budget under separat fane; mapper - regnskab 2021  

Kontaktpersonerne i bestyrelsen taget kontakt med de enkelte afdelinger og fortæller / forklarer 
tallene.  

Budgettet - incl en stor post på kr. 75.000 som er afsat til jubilæum incl produktion af jubilæumsbog - 
ender stort set i et rundt 0  

  

Googledocs - arb. dok.  
Beskrivelse/sagsfremstilling  



  

   
 

  

Referat:  
Jette rundsendte google docs dokument. ikke alle kunne åbne det.   

Claus kigger på omsendt google docs dokument. vi ønsker at arbejde med betterboard. Claus kigger 
på en konvertering. følges op næste møde  

  

Generalforsamling 10-3-2022  
(Indkaldelse/Dagsorden/Dirigent/Bestyrelsens beretning)  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Claus udsender indkaldelse senest 3 uger før den 10. marts. 

dirigent: Torben spørger et par udvalgte folk. bestyrelsens 

beretning: Jette tager teten.  

Forplejning: Kamma spørger aktivitetsudvalget  

Valg til bestyrelsen. Alle nuværende vil gerne fortsætte.  

  

  

Adgangssystem – status  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Projektet er gennemgået mellem BBK og FBL. Positiv dialog. møde med firma; Tally Key. Godt 

system. tilbud er afgivet. besyrelsen ønsker et alternativt tilbud til sammenligning inden 

igangsætning.  

Afklaring omkring betaling skal aftales mellem BBK og FBL. Hver af de to foreninger betaler hver 
deres adganspunkter. ex. BBK betaler adgang til klubhus osv.   



  

   
 

Bestyrelsen ønsker ikke at igangsætte dette system i sommerhalvåret. Det vil være meget arbejde 
med installering, udlevering og registrering af nøglebrikker m.m. Dette må skubbes til start i 
efteråret 22.  

Det er et must at også bommen kommer med i dette system  

  

  

Brugere i BBK uden medlemsskab ?  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Jette påpeger at der stadig er problemer med bådpladshavere og som ikke er medlem af BBK. Jette 
vil gerne have det nye adgangssystem på plads her og nu for at modvirke dette. Bestyrelsen vælger 
dog at vente med adgangs systemet. se tidligere punkt. Jette ønsker ikke at bruge hele næste 
sommer på dette emne og vil gerne at bestyrelsen finder en anden person til at varetage dette 
overfor FBL.   

Vi tager punktet op på næste møde og finder en ny kontaktperson til havnen.  Fællesmøde med FBL 8-
2-2022. 

  

Fjordhaven er nu 60 medlemmer. Claus kontakter formander for Fjordhaven for ændring af 
medlemsskab i BBK.  

  

Skt. Hans 2022 - status   
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Fjordhaven har spurgt om BBK vil står for Sct. Hans. Fjordhaven vil sælge suppe under 
arrangementet. Ingen øvrige fra bestyrelsen tilbyder sig. Jette synes ikke at BBK kan undsige sig 
dette arrangement, og tager selv teten.  

TE foreslog at Fjordhaven selv kunne stå for arrangementet.  

  

BBK 1972-2022 – status  

Begrundelse: 
Arb. gruppen bag adgangssystemet havde som udgangspunkt 1. marts 2022 for 
implementering. (Ikke muligt nu). Et nyt system afhjælper heller ikke problematikken 
med bådpl. havere uden medlemskab i BBK – det er en anden sag.  

oprettelse 
forenings 

Jeg synes det vil være dårligt at slippe dette midt i en 
proces hvor vi er ved at få procedurer i stand med FBL. 
Derfor ønsker jeg at forsætte med denne opgave. 

Ønsket tekst: 
” sammen med Vejle Fjordhaver (VF) vil afholde et fælles Skt. Hans arrangement. 
Det arbejdes på en løsning for et sådant arrangement”. 
 Begrundelse: 
Vi er i bestyrelsen pt. uafklarede mht. om VF ønsker et forenings medlemskab i 
BBK, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at melde ud omkring et 
fællesarrangement. 



  

   
 

Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
en bog er under udarbejdelse.  

DEr er umiddelbart ingen i BBK der ønsker at stå for et stort arrangement i forbindelse med 
jubilæum. Vi giver det sidste skud i bøssen på generalforsamlingen mht at finde nogen til at stå for 
det. Vi giver folk 8 dage efter generalforsamlingen til at melde sig.  

  

BEG 25-2-2022 – forespørgsel  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Børkop Event har spurgt om hjælp til arrangement den 25. feb. De ønsker at vi stiller med 18 
personer til hjælp. fra kl. 17 til 02.00.  

Vi siger ja til opgaven - mest fordi den ikke ligger midt i sejlsæsonen. Jette og Rene tager opgaven 
med at finde personerne.  

Kamma, Rene, Jette, Claus og Torben har sagt ja til opgaven. Man kan melde sig til Jette.  

  

Grejskur udnyttelse  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
Allan foreslår at kajakhylderne nummereres så det er lettere at holde styr på hvem der har betalt og 
ikke. pt. ved vi ikke om pladserne er nummereret. systemet administreres af kajakafd. betaling af leje 
pladser foretages gennem Conventus.   

Klubben råde rover 10 kajakpladser i grejskuret. Rene taler med Niels og Stefan Esmann om en plan 
for 2022. Vi må kunne finde plads til blubbens grej, incl de 10 kajakker som vi mangler vinterplads til 
jf. Jackie.  

  

Evt.  
Beskrivelse/sagsfremstilling  



  

   
 

Referat:  
betterboard. Claus anbefaler kraftigt at vi begynder at bruge dette system. Meget bliver lettere at 
administrere og så har vi heller ikke BBK dokumenter og regnskaber på private drev. altid på 
klubbens "sky" i betterboard. pris kr. 2400 plus moms pr. år. Bestyrelsen beslutter hermed at 
begynde at anvende systemet.  

TE: når vi rundsender referatger til godkendelse skal vi huske at det kun er korrektioner til de på 
mødet omtalte emner der kan ændres. egne holdninger, ændringer af beslutninger og lign. må tages 
op på næste møde hvis det ønskes. Vi kan ikke ændre besluttede ting uden at tage punktet op på nyt 
møde.  

   

  

Næste møde.  
Beskrivelse/sagsfremstilling  

Referat:  
1. feb. : incl gennemgang af regnskab og behandling  af indkomne forslag:   

1. marts : incl behandling af indkomne forslag samt gennemgang af kommende generalforsamling  

  


