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Brejning             Båd Klub 
 

 

 

Stormøde d. 4.april. 2017  
 

Deltagere: Einar Andersen, Jackie Olsen, Jørgen Sandager. Claus Johansen (ref.), Jørn S. Pedersen, 

Lasse Reinholt, Anita S. Jensen, Henrik Jacobsen, Finn Klausen og Dion Pedersen 

 

Kajak: 

Jackie: Der kommer ikke så mange nye medlemmer, 3 nye medlemmer er det blevet til, der er ikke 

gjort noget for at få nye medlemmer, der laves noget mere aktiv information næste år og nogle 

kurser for nye medlemmer.  

Der er indkøbt 5 SUP sæt til BBK, de bliver leveret i forbindelse med havnens dag. 

Kajak Kontingent 2017 

BBK medlem 700 kr.  

Kajak Medlem 200 kr. 

Sommer opbevaring 200 kr.  

Vinter opbevaring 200 kr. 

Opbevaring er frivilligt. 

 

J70 / Talenten: 

Claus Petersen: Sejlsports liga 2017 1 division + 2 division ligasejlads i juni mdr. BBK deltager 

selv med en båd. 

Økonomien ser fornuftig ud og budget er lavet, udvalget går vider med planlægningen. Der skal 

bruges en del frivillige der sendes mail ud fra BBK for at finde frivillige hjælpere.  

Medie / socialemedier er der et udvalg som tager sig af.  

Der er en forventning om at arrangementet kan trække 400 ”gæster” begge weekender. 

Einar sørger spiritus bevilling til begge weekender. 

i forbindelse med J70 Stævne kommer det også stævne sejlads i CB66 det er Neptun sejlklub Vejle 

som står for dette, de får dog base hos BBK denne weekend. 

Familien Beha deltager i CB66 klassen. 

1 division sejles d. 17+ 18/ 6 

2 division sejles d. 24 + 25 / 6  

Det er samme weekend som der sejles Njord sejlads. 

Jørn: indkøb af J70 Fynske bank mangler lidt information + materialer fra BBK, Jørgen har fået 

papir på hvad banken mangler.  

 

Ungdom: 

Finn Clausen: der har været et arrangement i svømmehallen hvor der blev væltet i optimistjoller for 

at prøve dette inden sæsonen startes i år. Alle joller er blevet nummereret sammen med sejl og 

master m.m. 

Jørgen: det er vigtigt af alle hjælpere har lavet en børneattest Finn får dette lavet. 
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Ro afdelingen:  
Der er 2 både som bliver klar til sæson start, der mangler lige lidt lak m.m. dette kommer der styr på. 

 

Grej / motor udvalg: 

Dion: der kommer nyt styretøj på den ene hjælpebåd, den ene båd er kommet retur til BBK den anden har 

Dion hjemme endnu. 

 

Kapsejladsudvalg: 

Sæson stater d. 26 april, første kapsejlads 3/5  

Sidste kap inden sommerferie d. 28/6 

Opstart igen d. 3/8 

Sidste sejlads d. 6/9 dog nat sejlads d. 13/9 

H båd stævne d. 16 + 17 /9 

Njord sejlads d. 17/6 

Palby Fyn cup d. 26/5 

BBK Inshore d. 26/8 

Brandsø runde d. 2/9 

Blåbånd d. 30/9 

Vejlefjord SNV 20 + 21 /5 

 

Skolesejlads: 
Skolebåden ”lærlingen” skal sælges pris 10.000 kr. 

Der er indkøbt ny H-båd til skolesejlads. 

Der er kommet en lille stigning for at deltage i skolesejlads 

pris 1100 kr. i 2017 + BBK kontingent. 

 

Aktivitets udvalg: 
29/4 standerhejsning + rengøring af klubhus m.m. der kommer information vedr. dette. 

 

Bestyrelsen: 
Jørgen: Hvem står for regnskab til J70 liga? Rene som er med til at arrangere stævnet, står for dette.   

Jørgen: Skal der oprettes et passivt medlemskab? (bestyrelsen kigger på dette.) 

 

Evt: 
Lasse: der bør laves et familie medlemskab. (bestyrelsen kigger på dette.) 

 

 

 

 

 


