Brejning

Båd Klub

Stormøde den 18.03.2015
Deltagere:
Jørgen, Einar, Morten, Claus, Jette samt repræsentanter fra de forskellige udvalg under BBK
Orientering mv. fra udvalgene:
Undervisningsudvalg
Forventer det forløber som tidligere. Der oprettes 1 hold for øvede og 1 for nybegyndere.
Den gamle skolebåd er noget slidt, så der er en del vedligeholdelsearbejde, der skal udføres.
Den nye skolebåd har lidt rust (pga. vandindtrængning), så også her skal der lidt vedligeholdelse til.
Kapsejlads
Virtuel sejlads på er sket på onsdage hen over vinteren.
Datoer for kapsejlads er fastlagt for den kommende sæson.
Tyverialarm til påhængsmotor undersøgt (med sms-alarm) - anbefales.
Liga-sejlads m. J70: 2 ligaer i ’15. 16.5. -12.9. Oplæg fra Lasse sendt til bestyrelsen. Den 1.4. er deadline for
tilmelding. Udgiften ligger på cirka kr. 10.000 for deltagelse i ’15. Lasse undersøger interessen for deltagelse.
Bestyrelsen vil efter stormødet tage en drøftelse om tilskud til deltagelse, samt forhold vedrørende evt. skade
(forsikring).
Aktivitetsudvalg
Følgende aktiviteter sker i løbet af de næste måneder:
Rengøring af klubhus
Skt. Hans
Visens skib
Kajak
Der er stor tilstrømning til kajakafdelingen, - dermed brug for flere hænder (=uddannede instruktører =
udgifter) og opgradering af kajakker/grej (=udgifter). Kajakafdelingen afholder selv udgifterne i år.
Opbevaringsfaciliteter: Alle pladser optaget (- Måske kan der skaffes flere pladser i midtersektion i
masteskur?). Containerne er meget fugtige. Der blev stillet forslag om at sætte ventilation på hver container.
Lås af containere: Der er kun forsikringsdækning ved evt. tyveri, hvis containeren har været aflåst.
Hængelåse trænger til udskiftning (og med lås som kan bruges af B-nøgle).
Skyl af kajakker: Ny vandslange er tiltrængt. Vil det være muligt at opstille et par "bukke" til skyl af kajak?
Sidstnævnte drøftes med FBL.
Brug af svømmehal vinter: Skal vi lave fælles booking og fælles uddannelse af livreddere? Der bookes
svømmehalstider for 2015/16 via Einar. Svømmehallen har ikke været så velbesøgt i år; kan skyldes
tidspunktet, men måske også manglende kommunikation/udmelding til medlemmerne.
Ønsker lys ved bro samt en udendørs bruser.
Grej v/ Dion
Limbo’en er ok.
Der har været en del at lave på den nye ledsagebåd.
Begge både skal bundmales.
Dion og Einar aftaler i uge 16, hvornår bådene skal i vandet.
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Ungdom
Har hen over vinteren haft teoriundervisning, bl.a. for at fastholde de unge.
15 sejlere forventes at være med ved opstart ultimo april.
Der bliver sat opslag op bl.a. på skolerne med det formål at hverve nye sejlere (de nye starter i maj)
Det gamle grej er en udfordring! Nye sejl mv. ønskes.
Jolletrailer påtænkes købt til brug for deltagelse i stævner.
Broen trænger til udbedring.
Der foregår p.t. overvejelser omkring ”tilbuddet” til de ældre sejlere (10 kl./1 G. M.fl.). Skal der investeres i
større joller? Hvad vil de unge? Forslag: Få dem over i sejlbådsregi.
Ungdomsafdelingen deltager i et sejlstævne i uge 25 (Egensedybet). Her bliver der mulighed for at smage på
kapsejlads.
Kommunikationsudstyr mangler (kommunikation mellem de to ledsagebåde + havn). Kræver VHF-bevis.
Kursus som vinterprojekt?
Info fra kassereren
Efterlyser liste over aktiver (grej o.l.).
Ved indmeldelse af nye medlemmer bør findes en fælles model /skabelon. Vores system kan sættes op til det,
men kan ikke gøres i år grundet manglende resurser (kan også klares via app – og på sigt betaling via mobile
pay?). Der blev nævnt flere eksempler på, at indmeldelser går tabt undervejs.
Formanden
Dansk Sejlunion: Målerkursus. Foregår 19.4. kl. 8-20 i Brejning Bådklub.
Kalender
18.4. kl. 13 – Standerhejsning

25.4. - Rengøring af klubhus og udearealer (starter med morgenmad kl. 9)
23.6. – Skt. Hans (forslag til båltaler ønskes – evt. forslag meldes til Einar)
10.7. - Visens skib
Evt.
Veste til brug for børn (som leger på kajakbro) til fri afbenyttelse?
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