Brejning

Båd Klub

Stormøde d. 20. september 2017
Deltagere:

BBK Bestyrelse:
Byggeri: Jørgen står for planlægning af hjælpere til opførsel af lagerbygning.
Jørgen vil gerne har flere frivillige hjælpere til at hjælpe, der laves et opslag i klubhuset samt der
sendes en mail rundt til medlemmer.
Der er ved at blive bygget stativer til kajakker, der er dog ikke lavet nogen endelig plan for dette
endnu, med forventes klar hurtigst muligt.
Pt. Mangler der folk til at male træ.
Svømning fra 29/10 kl. 12-14 alle søndag frem til påske. (13-14 reserveret til Kajak)
Kode til døren sendes rundt til alle medlemmer på mail, der arbejdes på en løsning hvor nøglen
udfases og der laves en løsning med adgangskort.
Talenten:
Rigtig godt år, BBK har fået en J70 i klubben, BBK er kommet op i 1 div. igen, så et år med meget
fremgang og store arrangementer.
Der er købt en ny 60HK motor til den ene hjælpebåd.
traileren til J70 skal laves så den kan synes.
Der laves et regelsæt for brug af J70 båden, de bliver hængt op i klubhuset.
Ungdomsafdeling:
Der er afholdt afslutning med stor tilslutning, der laves et arrangement hvor der bliver mulighed for
at prøve kræfter med J70, Arrangementer holdes i samarbejde i Jørn
der er p.t. ikke flere ledige pladser i ungdomsafdelingen med der arbejdes på en løsning, så der evt.
kan laves to hold.
Ro afdeling:
Keld stopper i ro udvalget som formand, der søges efter en ny formand.
der har været nogle gode ture på fjorden.
Når der bliver plads i det nye grejskur gå de i gang med at lakere robåde
Kajak afdeling:
Vild med vand er d 8/7 – 2018 alle udvalg skal selv stå for deres arrangement til havnens dag 2018.
Masteskur tømmes 1/10 for master, der skal mældes mere kontant ud med dato for tømning af
masteskur forår/vinter og dato skal overholdes.
Aktivitets udvalg:
Det har været en godt år i udvalget, visens skib var rigtig godt besøgt.
Nytårs frokost var ikke meget besøgt.
I år har rengøring og standerhejsning været samlet samme dag det var godt besøgt.
Sankt hans med øl og pølsesalg var rigtig godt besøgt.
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HUSK Julehygge 5/12 i klubhuset kl. 19.00, tilmelding til arrangementet.
Kapsejlads:
Der er plads til flere både i onsdags sejladserne, der har været et stabilt fremmøde igennem hele
sæsonen.
H-båds stævne er afviklet med ok tilslutning dog lidt færre antal både tilmeldt end sidste år.
Undervisning / skolebåde:
Der har være 3 hold i skolebåde i år, 16 personer har været tilmeldt.
Der arbejdes på en løsning hvor skolebåde kan lejes ud.
Der er 1 plads tilbage på navigations undervisning i løbet af vinteren.
I perioden med navigations undervisning skal borde stå i hestesko, for at gøre det lettere for Torben
i forbindelse med undervisning, der laves et opslag til klubhuset på dette.
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