Bestyrelsens Beretning for 2010 –forår 2011
Ved GF i marts mdr. 2010 fik foreningen ny formand, som afløste Lars Dalegaard der havde været
længe på posten. Det betød at der var visse ”selvfølgeligheder” der pludselig ikke var så
selvfølgelige alligevel. På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Steen
Kjeldsen som Næstformand, Karin Bremer som Sekretær og Freddy Schmidt valgte at blive
”almindelig” bestyrelsesmedlem efter at have været konstitueret som formand i månederne op til
GF
Bestyrelsens første opgave i den forgange periode var, i samarbejde med FBL. at finde en løsning
omkring havnemesterens forhold. Dette medførte en del møder mellem de 2 bestyrelser, og endte
med at en enig bestyrelse for BBK besluttede at give FBL mulighed for at etablerer kontoret i den
ene ende af det lille klublokale. Den samlede bestyrelse besluttede ligeledes at bibeholde den facade
som er på huset. DVS bl.a. de små vinduer i gavlen og vinduer ifacaden ud mod havnen, så huset
udefra havde samme udseende.
Et andet projekt som blev igangsat i samarbejde FBL BBK var fjernvarmeforsyning i klubhuset. I
første omgang i Køkken, gang og det lille klublokale, samt til den varme brugsvandsforsyning.
Dette blev etableret i foråret 2010, og var klat til sommerferiens gæstesejlere, således at al snak om
kold vand i bruserne forstummede. En god og ikke mindst økonomisk god forretning. Her i februar
2011 har vi så etableret 2.nd del af projektet, med store radiatorer i klublokalet og vandbaseret
anlæg i havnemesterkontoret. 3 etape med toiletterne er stadig på tegnebrættet.
I foråret 2010 var der også i DS kampvalg om formandsposten, vi valgte at deltage med 2 personer,
Karin og mig. Vi deltog i et spændende møde på Nyborg Srand.
En anden stor ting som har betydning for BBK er det arbejde som et udvalg har udført omkring
sammenlægningstanker. Dette udvalg, som blev vedtaget med stor flertal på sidste GF, barslede
med et opæg til debat i December. Gruppen vil ligeledes fremlægge oplæg under indkomne forslag,
som vi i aften skal tage beslutning om. Dette har endog meget stor betydning for BBK,s fremtid.
Med hensyn til Ungdomsafdelingen har de i seneste sæson manglet lidt deltagere. De havde
desuden et problem med ledsagerjoller, da der var stjålet en motor (faldet i vandet under
tyveriforsøg). Derfor blev der indkøbt en ny (læs brugt ) 17 fods LIMBO jolle med ny motor,
Gummibåden blev solgt, og i vinterens løb er Goliat blevet istandsat, så den er klar til endnu en
sæson. UU mangler hjælpere og vi skal derfor have fundet en løsning meget snart på dette problem,
så en af vores vigtigste formål, nemlig uddannelse af sejlere, kan fortsætte.
Aktivitetsudvalget har som altid knoklet ved vores arrangementer, og jeg vil blot nævne nogle få.
Standerhejsning Sct Hans, Funder cup, julehygge og nytårsfrokost. Derudover er de uundværlige
ifm arrangementer
Tak for det
I sommerperioden har vi afholdt infomøde for nye medlemmer, sammen med FBL. Der var ikke
mange deltagere men vi vil dog fastholde denne og blive bedre til at informerer om dette tiltag.
Dommertårnet har fået tag !, og vi håber at vejret bliver til at vi kan opsætte fødder til
Madpakkehuset inden længe. Vi har fået tilsagn om at nogle vil bygge det for os, lige så snart
vejret tillader det.
Desuden har et medlem sørget for hylder og oprydning i den lille grejcontainer

Grejudvalget. Vi har fået ny grejudvalgsformand i sidste sæson. Dette område er et som bestyrelsen
vil sætte mere fokus på i kommende sæson, således at de personer, det sig være i
ungdomsafdelingen, sejlerskolen eller kapsejladsfolket, kan koncentrere sig om deres primær mål:
at sejle med deltagere, og have grej der fungere
I sommerferien 2010 havde vi besøg fra Hamburg, hvor ca. 25 både lagde vejen forbi. Det eneste vi
havde at gøre i den forbindelse var at stille klubhus til rådighed. Jeg havde en god snak med dem og
de gav udtryk for at de havde følt sig velkommen i havnen, Tak til de medlemmer der sørger for at
gæster føler sig velkommen
Navigationsundervisning er igen på sporet i klubhuset, med ny underviser. Der har i år været 7
deltagere, som snart kan kalde for teoretiske duelighedskyndige.
.
Funder Cup var endnu engang en succes, hvor vi i år havde en stor oplevelse med Esther Brohus.
Først udendørs og siden hen som intimkoncert i klubhuset. Til jer der ikke oplevede det vil jeg bare
sige.
”I gik glip af noget”
Vores ”nyeste” skolebåd Banneren, er desværre ikke så stærk som vi havde håbet, og vi har i
samarbejde med instruktørerne vedtaget at skille os af med den, og den foræres væk for kun
16.000,- (det er ikke mine ord, men Jørn Bondes). Vi vil i stedet satse på at få skaffet endnu en Hbåd, samt renoverer Lærlingen.
Mange medlemmer har ydet en indsats for klubben, og til dem vil vi gerne sige en stor tak for det
arbejde de har udført i årets løb Hvad enten man hjælper meget hvor det er nødvendigt, eller bare
ved at være tilstede ved diverse arrangementer. For mig personligt er det faktisk lige meget om man
arbejder når man er her, eller ”bare” drikker kaffe. Begge dele er med til at få et godt klubliv til at
fungerer
Kajakafdelingen har også i år fortsat den store fremgang, og har været nødt til at indfører ”Kvoter” i
forbindelse med uddannelse at nye roere. Det har betydet at de har tilmeldt nogle deltagere, som er
i gang med at tage hjælpeinstruktørkursus i kajak. Held og lykke med det.
Aktivitetsniveauet har i år været større end de end i de seneste år, med hensyn til møder og
vinteraktiviteter, herunder foredrag om ture og forskellige emner vi har fra januar afholdt 14 dages
møder. Bl.a. har der været temaer om . brand, el-sikkerhed, navigation for kajakker, motorsnak og
kapsejladsregler. Der venter yderigere aftner med bl.a. metrologi.
Det er dejligt at så mange deltager, men der er plads til mange flere. Det er jo i vinterhalvåret at
klubliv skal leves i en bådklub. Om sommeren er vi jo ofte ude hver for sig. En enkelt aflysning er
det dog også blevet til. Vores tur til Hamburg aflyste vi pga. manglende deltagere. Vi prøver igen til
efteråret.
Kapsejladsudvalger har ligeledes været med til at sætte en ny dagsorden med ”pølsesnak” hver
onsdag efter kapsejladsen. Vi har nu fået en gasgrill
Hvorfra der serveres ristede med det hele. Det har været medvirkende til at få samlet sejlerne ved
klubhuset efter sejlads.
På bestyrelsens vegne
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