
 

Brejning Båd Klub 

Referat bestyrelsesmøde d. 16.11.21, kl. 17-21 (møde nr. 63) 

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. Adgangssystem. Møde afholdt BBK og FBL. Opgaver er uddelt og der mødes igen inden jul. 

enighed om fælles fodslag mellem de to foreninger.  

b. Møde med Fundracing. Fundracing strammer op på hvem der sender af sted. Fremover skal 

ønsker sendes til bestyrelsen som så evaluerer det og videresender til fundracing hvis 

bestyrelsen godkender ønsket. Fundracing melder tilbage til bestyrelsen om det er OK ? 

c. Bruger betaling i kajakafdeling. Emnet summer. Vi inviterer til dialog med kajakafdelingen 

vedr. dette emne. 

2. Post. 

a. Intet modtaget 

3. Økonomi. 

a. Sponsorevent. 

i. Stark. Intet modtaget endnu. Claus gør dette færdigt med Jørn. Forventning er kr. 

29.000,-  

ii. Beerfesten. Intet modtaget endnu. Forventning er kr. 20.000,- 

iii. Bådpladshavere. Alle er kontaktet for at inddrive kontingent. Pt. Har 10 ud af 17 

betalt. Rykkere er udsendt. 1/12 afleveres ”restancerne” til Christian Gaardestrup. 

4. skabelon for best. møder. 

a. Vi laver en relativ fast dagsorden til best. Møder.  

i. Udvalgene rundt.  

ii. Kontokig under økonomi 

iii. Jette laver en master. 

iv. Jette udsender dagsorden til best. Møder. 

v. Henrik & Torben skriver referat.  

vi. Bestyrelsesmøder fastlægges i årshjul – for et år af gangen. 

vii. Vi laver årshjul 2021 på bestyrelsens juleafslutning. 

5. Støj. 

a. Vi forsøger at minimere ”støj” i BBK. Opfordring til alle om at ”dæmpe” støjen. Også 

bestyrelsen ! 

6. Stormøde 

a. 2 møder om året. Forår og efterår. 

b. Gennemgang af punkter. Jubi 22, svømmehal , gennemgang af udvalg, brainstorm af jubi – 

herefter indkalder Torben til første plan og ramme for arrangementet. 

c. Generalforsamling foreslås til torsdag den 10. marts kl. 19. 



7. Rengøring 

a. Rene har igen haft dialog med rengøringsfirma. Datoer for rengøring opslås på 

opslagstavlen. Rengøring udføres mellem 9 og 17. Vi følger sagen. 

8. Eventuelt 

a. Claus rundsender strategiplan.  

b. Instruktør tøj . der er netop indkøbt tøj til skolebådene. Sagen er hermed lukket. 

c. Kajakleg i svømmehal uden livredder er ikke lovligt – og dermed må det ikke fortsætte. 

Torben har informeret Vibeke som er formand i kajak. 

 

9. næste møde: bestyrelsesjuleafslutningsmøde tirsdag den 14. december.   

 


