Brejning

Båd Klub

Stormøde i BBK mandag den 3.11.2014 (referat nr. 9/2014)
Deltagere:
Einar, Torben, Poul, Morten, Søren, Dion, Lasse, Lars, Jane, Anita, Jette + 2 unge sejlere ;-)
Kajakafdelingen v/Jette
Afdelingen tæller nu 99 medlemmer. Der tages p.t. 12 nye medlemmer ind/pr år. Venteliste til 2017.
Vi har 3 havkajakinstruktører + 3 hjælpeinstruktører. Er ved at opgradere klubbens kajakflåde til
undervisningsbrug (bedre økonomi heri). Alle kajakopbevaringspladser har været lejet ud hen over
sommeren. Der vil være nogle vi må sige nej til næste år.
Ungdomsafdelingen v/Søren
Stigende tillslutning . 2 x Søren + Pernille træner, i alt 4-5 trænere i ungdomsafdelingen.
Afdelingen har forsøgt sig med kapsejlads og klubmesterskaber. Har været en god oplevelse mange succeshistorier. Der tænkes udvikling, men er der trænere til 2 x sejlads om ugen?
Mange joller. Ligger stakket op, ej kønt syn. Kan der investeres i jollevogn? Ikke ideelt som
jollerne håndteres nu (tungt arbejde for de unge, trods hjælp). Sejl ønskes opbevaret på anden måde,
så de tørrer hurtigere.
Ca. 16 faste unge. 6-8 i optimistjoller, resten i de øvrige 2 jolletyper. Afdelingen prøver at tilbyde
sejlads i H-båd. Udfordring at unge mistes, når de vokser ud af jollerne.
Hvordan udvikles afdelingen, så unge fastholdes? Ny jolletype? I givet fald, skal det være en type,
der kan dystes i med andre klubber. Udveksling med andre klubber, så spotte hvor udviklingen går
hen.
Brug af VHF-radio? BBK har 6-7 stk., som kan anvendes, hvis det ønskes.
Grej v/Dion
Udfordringer med motorer, bl.a. skal styretøj skiftes i begge både. Overvejer at bytte motorer på de
to både rundt. Den nye båd trænger også til en ’overhaling’. Dion kigger på den i løbet af vinteren.
Gl. trailer sættes til salg.
Duelighedsbevis skal være et krav for at bruge klubbens både.
Undervisningsudvalg v/Lars
5 hold gennemført på skolebåd (3-4 pr. hold). Alle bestod prøve. En del er gået videre, f.eks. på
vinterens kursus i duelighedsbevis. Mindst 4 hold forventes næste år. Har været en god sæson.
Rent grejmæssigt er den ældste H-båd ved at trænge til en omgang. Der vil være udgifter på båden
til foråret.
Kapsejlads v/Lasse og Lars
18-19 både tilmeldt, som tidligere år. Lidt nye både kommer til. Den største udfordring er nok
manglen på gaster. Hentes fra sejlerskolen eller ungdomsafdelingen?
Niveauet for aftenkapsejlads er hvad der må forventes – også set i forhold til andre klubber. ”Aftersailing’en” er også med til at styrke det sociale.

Vigtigt at ’holdet’ sat og med fra starten af sæsonen, giver det bedste resultat.
Ligaen: Kvalificering sker 1 gang/år. Tænkt som et samarbejde mellem havn og klub. Udsat til
næste år. Drøftet fordele og ulemper, finansiering og sponsorater ved deltagelse i ligaen.
Aktivitetsudvalg v/Jane
Af arrangementer skal nævnes:
• Visens skib med stor tilslutning.
• Skt. Hans
• H-bådsstævne
• Rengøring af klubhus (der manglede opbakning til rengøringen!)
• Inshore-sejlads
Forslag om at Inshore-sejladsen ligger inden kapsejladssæsonen slutter, bl.a. med det formål at få
flere BBK-både med. Tages i kapsejladsudvalget.
Kalender
Standerstrygning – 8.11. kl. 13.30
Julehygge – 3.12. kl. 19
Nytårsfrokost – 13.1. kl. 13
Svømmehal
Svømmehallen er booket til BBK søndage kl. 13-15. Livredder mangler.
Orientering om bestyrelsens arbejder p.t.
Der kigges på nyt nøglesystem (briksystem).
Ny håndtørringsløsning undersøges.
Forbedring af opbevaringsfaciliteterne. Der skal skubbes på processen.

