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Stiftet 2007

07.12.2021

Referat
BRCBK Årsmøte 04.12.2021 kl 18.00

Oppmøte til generalforsamling 12 medlemmer
Årsmøtet ble avholdt på Lizzi`s pizza Drammen

-

Valg av ordstyrer:
• Richard

-

Valg av referent:
• Richard

-

Godkjenning av innkallelse:
• Innkallelsen ble sendt ut iht §6 min 1 mnd pr mail
• Ingen innsigelser
• Innkallelse godkjent

-

Årsberetning 2021:
• Gjennomgått
• Ingen innsigelser
• Vedlagt dokument

-

Regnskap 2021
• Regnskapet ble gjennomgått muntlig
• Kontobeholdning i underkant av 100.000,• Det mangler en utgift for toaletttømming fra SMBK for NC 3 2021
• Det mangler forsikringer på bla hengere og evt utstyr, Trond ser på saken
• Regnskapet ble godkjent
• Kan oversendes til betalende medlemmer for innsyn på forespørsel

Formann : steinar120sludvigsen@gmail.com
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Innsendte saker:

Se oversikt over komplett sak i vedlegget vedlagt.
-

Sak 2021 #1
Sammenslåing av klubb:
Det er enighet om at klubben skal opprettholdes lokalt, forslaget om andels/drifts lag
ble diskutert. Det ble ikke tatt noen besluttning ifm drifts løsning for sebyvannet.
Saken blir fremlagt likt på årsmøtet til ØMBK 09.12.2021. Etter dette vill det bli satt
sammen en liten gruppe for å evt komme til enighet om type drift hvis det
fremkommer fra ØMBK at dette er gjennomførbart. Hvis dette ikke er av interesse fra
en av partene, vill det mest sannsynlig ikke bli noen forandringer fra dagen situasjon
for klubbene.

-

Sak 2021 #2
Forslag om endring av std zenoah klassen.
BRCBK er enstemmige i at det skal gjøres endringer i std klassen etter innsendt sak.
Det må settes opp en gruppe som skal spesifisere regelverket rundt endringen.
Saken sendes sekretær i forbundet , med utforming som vedlagt.

-

Sak 2021 #3
Forslag om endring av BRCBK vedtekter.
Endringen blir gjort for å synliggjøre at klubben er åpen for alle radiostyrte modellbåt
interesserte. Speedbåt er endret.
Reviderte vedtekter vedlagt.

-

Valg:
Etter noen år med skjeve valg av verv havnet vi på at alle var på valg samme år.
Avtroppende styre:
Formann Hendrick Skistad
Sekretær Jonas Grønland
Styret fra 2021 (2022) :
•
•
•

Formann
Sekretær
Kasserer

Steinar Ludvigsen
Hans Jørgen Bjørnerud
Trond Pedersen

2år
1år
1år
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-

Saker fra forbund:
Det foreligger pdd ingen saker fra forbundet.
Frist for saker til NMSBF er 31.12.2021

-

Eventuelt:
Klubblokale for klubbmøter etc

Takk for oppmøtet
Richard
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