Brejning

Båd Klub

Møde i Brejning Bådklub den 7. April 2014 (stormøde)
Agenda:
Status fra udvalgene
Gennemgang af kalenderen
Evt.
Fra udvalgene:
Sejlerskolen v/Lasse:
Tar en snak den 22/4. Forhåbentligt muligt at samle 3 hold.
Pris pt. 1000 kr. og man skal være medlem af BBK.
Vinterundervisning af 6-8 stykker.
Kapsejlads v/Lars Dalegaard:
Virtuel sejlads i vinter var en succes.
Besøg til Elstrøm Sails udsat til næste år.
Kommende sæson forventes at køre som sidste år.
Kajak v/Henny:
3 personer er tæt på at være færdiguddannet som havkajakinstruktører – 3 mere på
klubinstruktørkursus.
P.t. ca. 82 medlemmer af kajakafdelingen, 12 nye på introhold i ’14.
Der har været flere fællesture (bl.a. Rands Fjord og Vejle Å).
Der er 70 pladser til opbevaring af kajak – mon der er nok nu?
Fælles roning på tirsdage.
Grejudvalg v/Dion
Bedre jolle ønskes. Forventet prisleje kr. 50.000. Tilbud indhentes. Tages efterfølgende op i
bestyrelsen mhp. godkendelse.
Dion ta’r stumperne, af den vi har, med hjem.
Dions mail: dion.pedersen@ista.dk
Poul kontakter bådmægleren (prisnedsætning ved reklame?)
Aktivitetsudvalget v/Einar
Flot H-bådsstævne med god opbakning.
Julehygge gik godt, var meget hyggeligt.
Nytårsfrokosten, hvor ca. 50 personer deltog, forløb også godt.
Fastelavn for børn aflyst pga. begrænset tilslutning.
Redaktion/sponsor v/Poul
Website: Bestyrelsen overvejer p.t. klubmodul eller winkas som ‘tillæg’ til hjemmesiden (for at få

funktioner som kalender, medlemsdatabase, udsendelse af nyhedsmails mv.)
Sponsor: Møde holdt med Comwell mhp. evaluering af 2013 og evt. sponsorat for 2014. Mht. 2014
ønsker Comwell mere udbytte, f.eks. I form af synliggørelse i/af området. Oplæg fra BBK for 2014
(f.eks. i form af aktivitetsdag) udarbejdes. Nyt møde forventes i maj.
Kalender 2014
Måned
April

Dag
7.
22.
23.
27.
30.
Maj
3.
7.
23.-25.
Juni
14.
23.
Juli
2.
11.
August
6.
23.-24.
September 6.
10.
20.-21.
27.
Oktober
5.
November December -

Aktivitet
Stormøde
Skolebådsmøde
Kapsejlads
Standerhejsning (kl. 12.30 madpakker/frokost – kl. 14.00 kaffe/kage)
Prøvesejlads
Rengøring af klubhus og udearealer (starter med morgenmad kl. 9)
Første sejlads
Fyns Cup, Bogense
Fjordsejlads
Skt. Hans
Sidste kapsejlads
Visens skib (mad til bandet – godt kød på grillen)
Første sejlads efter ferie
Vejle Fjord Weekend
Brandsø Rundt
Sidste aftenkapsejlads
Comwell Cup
BBK Inshore
Blå bånd
-

Derudover planlægges pinsetur (John laver helstegt pattegris – der indkøbes rundstykker). Mere
info følger pr. mail fra Einar.
Evt.
Depotplads/lagerudvidelse: 2 møder holdt. Forskellige ideer og forslag i spil. Møde med FBL
holdes vedr. status og det videre forløb.

