Brejning

Båd Klub

Stormøde den 28.10.2015
Deltagere:
Jørgen, Einar, Morten, Claus, Jette samt repræsentanter fra de forskellige udvalg under BBK

Oplæg fra Børkop Event Group.
BBK Tilbydes at deltage i et stort arrangement, som afholdes på Englystskolen d. 25/1 2016 det
forventes at BBK stiller med minimum 56 hjælpere på dagen, arrangementet kan indbringe BBK ca.
23.000 kr. for arbejdsopgaverne alene og der ud over får BBK del i overskuddet, samt en indtægt
for det billetsalg som BBK kan generere, det forventes fra Børkop Event Group at BBK sælger 500
billetter, billetter kan købes til følgende priser:
295 kr. (Grøn) foredrag + kaffe/kage + mad (gårdbutikken Børkop).
200 kr. (Gul) foredrag + kaffe/kage
150 kr. (Rød) foredrag
Salen deles op så grønne billetter får de bedste pladser og røde billetter får pladser længst væk.
BBK skal finde 10 – 15 ambassadører til at sælge billetter, som forventes at sælge 50 billetter hver.
Einar har næste møde med Børkop Event Group d. 9/11
Stemningen virker god i BBK og der arbejdes videre på projektet, der skal laves en plan på hvordan
vi samler alle de frivillige hjælpere.
Lager udvidelse.
Steffen Bøllund og Bent Oehlenschlæger er gået i gang igen med at kigge på lagerskur, der er
afholdt et møde hvor også Jan Albrechtsen også deltog, Jan har rigtig mange gode ideer til projektet
men ønsker ikke at være primus motor for projektet, der blev forvist nye tegninger til et lagerskur
på 10x18 meter med repos, et lagerskur som falder ind med de andre bygninger på havnen, der er
rigtigt meget arbejde som skal gøres endnu, næste møde er d. 15/11 hvor de forskellige udvalg er
velkommen til at komme med input til huset, så det hele kan komme med inden der startes på
bygningen / de endelige tegninger. Når projektet er så langt at der er tegninger på det hele, skal der
søges fonde for at se om der kan hentes nogle penge der.
Bro projekt.
Jan Albrechtsen har også gang i en ny Jolle/kajak bro, en større flydebro som tilbyder bedre forhold,
i forbindelse med broen bliver der også lavet et større område med siddepladser lange stenmolen
ved jollebroen, samt Danmarks fedeste krabbebane til de små og store legebørn. Der arbejdes med
at indhente priser m.m.
BBK ungdom udvalg. (BBKU)
Søren beretter om en god og dog kold sæson, BBKU har være på lejer i Otterup som har været en
stor succes, med rigtig stor tilslutning. Der er flere børn som blot sættes af og hentes igen efter
sejllads, BBKU håber at kunne får lidt hjælp at nogle af disse forældre til at rigge både til eller
andet arbejde. Grejet er ved at være noget slidt og bør fornyes, vi har pt. ingen både som er klar til
evt. stævne sejlads, eneste mulighed er hvis ungdomssejlerene selv investere i en båd. Der klages
over den ene motor på den ene ledsager båd, den går periodisk ud og har svært ved at starte igen.
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Underholdnings udvalg.
Visens skib var en stor succes med god tilslutning. Sankthans var rigtig godt besøgt og folk kom fra
hele byen, bålet blev nok tændt for sendt i forhold til børnefamilier og at sankthans fald på en
hverdags aften, der bør evt. laver et ekstra bål som tændes tidligere som de små kan få glæde af.
Rengøring af klubhus har der været en meget lille tilslutning til, det bør og skal kunne gøres meget
bedre der er udsendt ca. 400
e-mails og der var kun mødt ca. 8 personer op.
Roklubben.
Et nyt udvalg, under BBK, Da BBK har investeret i 3 brugte robåde af typen 2-åres inrigger, de 2 af
bådene er i rigtig fin stand, den sidste båd er et godt håndværker tilbud uden at være en en dårlig
båd. Det nye udvalg består af følgende:
Jan Albrechtsen
Freddy Schmidt
Bent Nissen
Gustav Rasmussen
Kjeld Jensen
Udvalget vil stå for at passe og pleje af de ”nye” både, vi ser frem til sæson 2016 hvor bådene skal i
vandet.
Udvalget har gjort et stort stykke arbejde, med at hente både Brøndby og finde opbevarings plads til
bådene så de kan blive klargjort.
Tur udvalget.
Til turen til Endelave var der lidt dårlig tilslutning til, det kunne dog skyldes den kolde sommer, der
var dog 14 personer som deltog og fik rundvisning på Endelave med guide, en god tur for dem som
deltog. Turen sæson 2016 er i støbeskeen få mere information om dette i sæson 2016. Udvalget
arbejder også på om det er muligt at lave hygge aftener, hvor der evt. kunne sejles til rosenvold og
grilles lidt mad, eller en hygge tur til Andkær vig mere information om dette senere.
Kapsejlads udvalg.
Der har været 19 både tilmeldt i sæson 2015 hvorfra ca. 16 både har deltaget hver onsdag, der har
efterfølgende været hygget i klubhuset, med en grillpølse og øl/vand hvor der er blevet snakket
sejlads m.m.
H-båd stævnet har været godt og har givet et fornuftigt overskud, 38 både deltog i stævnet, det har
været lidt svært at finde hjælpere til stævnet.
Ligasejlads.
Jørgen Petersen starter et udvalg op som kan stå for ligasejllads, BBK er rykket op i 1. division i
sejlsportsligaen, der sejles i J70 både. Vi ser frem til at møde det nye udvalg.
Sejlerskolen.
Skolesejlads der deltog 12 sejlere hvorfra 10 har været til prøve som alle har besået den praktiske
del af duglighedsprøven, h-bådene trænger til vedligeholdelse, specielt den ene båd.
Der er et fulgt hold igen med navigations undervisning (teori delen af dugligheds prøven).
Kajak udvalget.
Der er i år 6 udlærte instruktører og der uddannes 1 nyt hold kajakroer pr. sæson, der overvejes om
der skal uddannes 2 hold pr. år, ventelisten er pt. på 36 personer. Der udtrykker utilfredshed med at
andre kajakroer ”smides” ud fra havnens område, et problem som evt. bør tages op på næste general
forsamling så der kan findes en løsning som fungere for alle.
Der er rustet hul i den container som der er kajakker i, rusten kommer ned på kajakkerne, der skal
kigges på det så de kan ligge uden at rusten drypper ned på kajakkerne.
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Kajakudvalget mangler en nøgle til depotrum, Einar kigger på dette så de kan få en nøgle.
Motormand (Dion)
Der skal laves service på begge ledsager både, Dion har ikke hørt om problemet med motoren på
den ene ledsager båd, men siger at motoren er ved at være slidt, men at han vil kigge på det, Dion
kigger efter en ny/brugt bådtrailer til den ene ledsager båd. Ledsager både skal op af vandet nu de
bruges ikke mere denne sæson, Dion har ikke plads til både lige pt. så der skal findes noget
lagerplads.
Brøndsted lager plads.
Der skal undersøges hvilke betingelser som vi har i forbindelse med brugen af lagerpladsen i
Brøndsted, hvordan er vi forsikret og hvad er aftalen med ejeren, der er ikke nogen i BBK som
kender de præcise betingelser for brugen, Einar undersøger dette så der kommer klarhed.
Der står også en motorbåd i Brøndsted, Den kommer fra et tidligere medlem af BBK, hvis ejeren af
båden ikke har noget med BBK at gøre eller selv kender ejeren af pladsen i Brøndsted, skal der
findes en løsning med båden, så den ikke står og fylder.
Vild med vand.
Holder møder i Fredericia BBK og FBL deltager og regner med at få lidt mere information omkring
projektet, der er ikke afgjort om FBL/BBK skal være en del af Vild med vand projektet, det
kommer der mere klarhed over når vi ved hvad projektet indeholder og hvilke betingelser der
kræves af FBL/BBK.
Facebook.
Der afholdes et Facebook kursus i klubhuset d. 26/11, kurset skal sætte skub i vores Facebook side,
så vi kan øge kendskabet til hvad vi kan tilbyde, der er plads til 5 personer på kurset, der er få
pladser endnu, så hvis der sidder nogen i et af udvalgene som har stor interesse for dette, så kontakt
Jørgen på mobil 20600304 så vil han se om der er flere pladser.
Hjertestarter.
Einar undersøger om det er muligt at få lavet et hjertestarter kursus, der var stor enighed om at det
var en god ide at afholde dette og det lyder ikke til at det var svært at finde personer som ønsker at
deltage i dette kursus, der kan deltage 16 personer på kurset og Einer tager kontakten og forsøger at
finde en dato hvor vi kan samle et hold som vil deltage.
Kalender.
10/12 kl. 19.00 julehygge i klubhuset, tilmelding senest 7/12 pris 25 kr. Mere info senere.
9/1 kl. 13.00 Nytårs frokost i klubhuset, ingen tilmelding, pris 10 kr. Betales ved indgangen.
25/1 arrangement med Børkop Event Group, mere info senere. Glæd jer til dette.
Der arbejdes på foredrag i klubhuset i løbet at vinter sæsonen.
Tak for et godt møde, jeg gælder mig til næste gang. Evt. ændringer/tilføjelser til referat sendes til
clauspj@gmail.com hvis jeg ikke høre noget sættes referatet op i klubhuset på tirsdag 3/11
Med venlig hilsen.
Claus. BBK.
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