MEMO BESTYRELSESMØDE – STRIB BÅDEKLUB
2021.02.18

Deltagere:

Christian Simonsen (CS), Henrik Wolter (HW), Toke Köhler (TK), Bo Kiel
Jespersen (BKJ), Kenn Larsen (KL), Jesper Bagge Pedersen (JBP),

Afbud:

Jan Johansen (JJ)

Referent:

KL

Ordstyrer:

CS

MØDE AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Økonomi
Status for fonde og sponsorat ansøgninger
Regnskab
Fremtidige Organisering
Hjemmeside
Strib Bådehavn
Indkaldelse til General Forsamling
I øvrigt.

Møde Start: Kl. 19:00
1. Godkendelse af dagsorden
Møde dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt

3. Økonomi
3.1. Renovering af klubhus
Første rate modtaget fra Bech og Vedel på 175.000,- incl. moms og er sat til betaling.
Køkken færdig, epoxy gulv lagt, nye loft og ulovlige elinstallationer rettet.
Vejret har ikke tilladt udendørsarbejde. Forventer start næste uge 8.
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Varmepumpe flyttes til nordøst, ekstra udgift forventes. Inde del flyttes til ”midten” af Lokalet (blæser
på langt). Nytofte VVS er sat på planen klarer dette, aftale på plads på timeløn. Jf. dialog omkring
omkostninger indhentes også et tilbud-.
Den nuværende varmepumpe beholdes (Basis, el mv på plads hvis det skal skiftes.)
Nye el-radiatorer forventes indkøbes til indkøbspris hos Solar v. BIJ.
Tag vinduer tages ud – Nyt toilet forventes indsat. Brinkmann er spurgt omkring toilet, men har ikke
vendt tilbage.
Der skal tages et før og efter billede til ”små projektpuljen”.
Brian vender tilbage med opdateret budget fra Bech og Vedel, El radiatorer, flytning af varmepumpe mv.
Der diskuteres en mulig fremtidige arbejdsdag mht. til småopgaver og jf. COVID-19 restriktioner
Skal der søges bredere blandt virksomheder, fondsgruppen arbejder.
3.2. Pensiognisten
Alle omkostninger for 2020 er modtaget afholdt og udlæg betalt. Elbåden holdt budgettet. Faktisk
omkostning på 11.896,12 mod budgettet 16.283,11.

4. Sponsorat og Fonde
50.000 kr. fra Fynske Bank og 25.000.00 fra ”Småprojekt puljen” (øremærket til toilettet)
BKJ tilkendegav at der mangler personer som kan ansøge om fonde og sponsorater.
Forslag fra fundraising gruppen lyder at søgning fokuseres til sponsorater. BKJ laver et 2. runde opslag til
på facebook for at søge ekstra hænder.
Der blev foreslået at gå til sponsorater – HW-forslag til at søge sponsorer (83 firmaer/CVR). Alle større
virksomheder. Større virksomheder målrettet. CSS laver Facebook opslag.
4.1. Journalist
CS har talt med journalist omkring renovering af klubhus. Kommunen har afslået at omfordele
godkendte midler, 170.000,00, fra tidligere godkendte saunaprojekt over til klubhus renovering.
Kommentar til journalist fra Fyens Stiftidende var at klubben er overrasket over afslag fra kommunen da
en renovering af klubhuset er i overensstemmelse med ønsker fra Strib’s borger og Middelfart
kommunes ønsker omkring FN’s verdens vedr. energi optimering.

5. Økonomi
Regnskab for 2020 næsten færdig, der forventes et resultat på +30.000,00 kr. for sæsonen 2020.
Regnskab vil være klar til godkendelse ved General forsamling.
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6. Fremtidig organisering
TK og KL er valgt for 1 år og genopstiller ikke ved næste GF. Medlemmer i bestyrelsen tænker over
mulige erstatninger frem mod næste GF.

7. Hjemmeside
CS konstaterer at der mangler bestyrelsesreferater fra 2020 på den nye hjemmeside. HW har bedt
webmaster om at lægge disse op. Forventes klar i uge 8. TK har tidligere skannet klubbens dokumenter –
HW undersøger muligheden for at lægge disse på hjemmesiden. KL gør opmærksom på at dokumenter
skal undersøges for evt. sensitiv materiale ifht. GDPR.

8. Afstemning vedr. Strib Bådehavn
Der er på baggrund af klager fra medlemmer i SB fremsendt spørgeskema omkring kulturen på havnen.
Spørgeskemaet bad deltagerne tage stilling til, hvorvidt de ønsker en kulturændring på havnen mht.
brugerne af lokalet bagest i smedjen. 79 deltog i afstemningen og 79,75% af stemmende ønskede en
kultur forandring på havnen, mens 20,25% af stemmende ikke ønskede en forandring.
50
45
40

35
30
25
20
15
10
5
0
Medlem, SB

Andelshaver, SH
Ja

Medlem SB & Andelshaver, SH

Nej

BKJ udtrykke vigtigheden ved at dele dette resultat og der var bred enighed blandt tilstedeværende om
at offentliggøre resultatet. Resultat vil blive offentliggjort på FB inden for nærmeste fremtid – HW
fremlægger resultatet. Der var enighed om at fremlægge dette resultat på generalforsamling.
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Bådeklubben har modtaget brev fra Strib Bådehavns (SH) formand som tager afstand til spørgeskemaet
og opfordre Strib Bådeklub (SB) til at finde tilbage til en konstruktiv og samarbejdende tone.
Bådeklubben har på tidligere møde i August ’20 oplevet at mødet, de to foreninger imellem, ikke var ført
til referat før gentagende opfordringer fra CS til Strib Bådehavn. Mødet kom i stand efter gentagende
mail til SH fra SB. Desuden fremgår det af SH’s referat fra Aug ’20 mødet at SH ville indkalde SB til næste
fællesmøde i efteråret. SB har endnu ikke hørt fra SH omkring dette møde. SB’s bestyrelse er i øvrigt
meget tilfreds kommunikation og samarbejde med Brian Iversen.
Jf. lejekontrakt og den i gang værende renovering stiller SB & SH med to repræsentanter, hvor Brian
Iversen Jensen, som eneste repræsentant fra SH har accepteret mødeindkaldelser og deltaget i møder.
SB finder derfor SH’s opfordring omkring en konstruktiv og samarbejdende tone beklagelig når SH’s
manglende deltagelse/opfølgning tages i betragtning.
9. Indkaldelse til General Forsamling
Bestyrelsen blev enig om indkaldelse til ordinær general forsamling udsendes medio Marts. Afholdes
April, jf. COVID-19 restriktioner.

10. I øvrigt
HW tilføjer at medlemskabspriser tilføjes på hjemmeside for tydelig gennemsigtighed inden for nærmest
fremtid.

Møde Slut Kl.: 21:06
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