
 

Brejning Båd Klub 

Stormøde d. 16-11-2021, kl. 19-21 

Deltagere:  

Ungsdomsafd.: 

Steffan Esmann 

Skolebådsafd.: 

Lasse Laursen, Lars Dalegaard, Kurt M. Groth 

Undervisningsudv.: 

Mai-britt Laursen (for Torben Laursen) 

Kapsejladsudvalg: 

Lars Dalegaard, Kasper Kling, Kurt M. Groth 

Talenten: 

Jørn Sten Pedersen  

Aktivitetsudvalg: 

Mai-Britt Laursen, Jane Dalegaard, Kamma Pedersen, Kirsten Vinding 

Fundraising: 

Jørn Sten Pedersen 

Bestyrelse: 

Jette Dalegaard, Rene Lokesgaard, Torben Elbek, Claus Holst, Allan Rohde, Kamma Pedersen, Henrik Buhl 

 

Referent: Henrik Buhl 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 
Herunder input til evaluering i bestyrelsen: 
 
Mai-britt, Aktivitetsudvalget: God klubdag 25/9 – dog for meget med både klubdag, Stark 
sponsorarrangement og Bierfest samme dag. 
Standerstrygning med lille deltagelse. Fra bestyrelsen kun Kamma. 
Jane: Foreslår at bestyrelsen kommer med en dato, så bestyrelsen i det mindste kan komme. 
 
Jørn: Stark vil gerne komme herned næste år igen – Jørn mener dog ikke det skal være 2 år 
efter hinanden (risiko for skuffelse). 
Økonomisk bidrager Stark med 29.000 kr. 
 
Jette: Bierfesten vil bidrage med ca. 20.000 – er ikke opgjort endnu. 
 



Jørn: Vil lave en drejebog for sponsorarrangementer, så de bliver lettere at planlægge i 
fremtiden. 
 
Lasse, skolebådene: God sæson. Fuld booket også til næste år. 3 aftener om ugen. 17 
kursister i alt. 
Bådene er godt brugt og især en af dem trænger til vedligehold. Lasse taler med 
Havnearbejderne om nogle af opgaverne. 
Kurt: Der mangler også nye sejl – især hvis der også skal sejles kapsejlads i bådene. 
Claus: Skal bådene udskiftes eller repareres? 
Udvalget finder ud af ønsker til både. 
Kasper foreslår, at vi slår to fluer med et smæk og bruger evt. nye både til også at tiltrække 
ungdomssejlere. 
Der mangler instruktører på bådene – folk opfordres til at melde sig. 
 
Maibritt, navigationsundervisning: Går godt, kursisterne sætter bordene i 
”undervisningsmode”. 
 
Steffan, ungdomsafdeling: Super sæson med masser af børn. Lidt problemer med 
fastholdelse. En af forklaringerne kan være at det svinger lidt med instruktørantallet. I den 
nye sæson prøves at inddrage forældrene mere, for at afhjælpe bemandingssituationen.  
Livredderprøven tages snart, så man kan komme i svømmehallen til vinter. 
Der arbejdes med en jolle, hvor der kan være flere ombord, så børnene kan samarbejde og 
ikke føler sig ensomme. 
Der har også været mulighed at sejle J70 – har været et stort hit for især de store drenge. 
Lars foreslår et samarbejde med Søspejderne – de ambitiøse søspejdere kan lære noget om 
sejlads og de mere afslappede jollesejlere kan tage med søspejderne. 
Jette foreslår også, at de ældste jollesejlere sejler J70 til onsdagskapsejlads i J70. 
 
Jørn, Fundraising: Går godt - kunne bruge flere hænder. 
 
Jørn: Dian laver motorerne i følgebådene. Super aktiv for klubben – betaler kun 
reservedelene. 
 
Jørn, Talenten: Skifter navn fra Talenten til J70-BBK. Der er lavet en Facebook-gruppe – 
målet er at få flere ud at sejle – går ok. Der arbejdes også på sejlerskole version2 (H-båd = 
version1). 
På tegnebrættet er også et samarbejde med Vejle, hvor man kun at betaler et sted og sejler 
kapsejlads begge steder. 
Hvis det kommer til at gå godt, vil man gerne søge om at få en J70 mere. Man vil gerne have 
en op/ned bane til ”flyvebåde” (J70/80/Melges24/Seascape18). 
 
Lars, kapsejlads: Det er gået godt – mange både ude at sejle (23-24). Bedre end de fleste 
andre klubber. Også et godt fremmøde til det sociale efter sejladserne. 
Det kniber med alt andet end aftenkapsejladserne, f.eks. BBK Inshore og 
aftenkapsejladserne. 
Lasse: Kapsejlads.nu udvikles videre til op/ned baner. 
 
René: Der arbejdes på tidssvarende låsesystem på havnen. 
 
Debat om ugedag for generalforsamling. Vendes i bestyrelsen. 
 
Lars spørger om hvordan Havnearbejderne kan hjælpe udvalgene. Arbejdes der stadig på nyt 
klubhus? 



Jette: Man spørger mig og jeg sender det videre til Havnearbejderne. 
René: Der arbejdes på klubhuset men det er gået langsomt i corona-perioden. 

 
2. Kalender 

René: BBK generalforsamling 10/3-2022. 
 
Maibritt: 9/12-2021 19.00 er der julehygge. 
Nytårsfrokost 8/1-2022 13.00. 
 
Lars: Der bliver H-bådsstævne hernede 17. -18. september sidste år. Det skal besluttes, hvor 
stort arrangementet skal være og om man måske kan tage en bådklasse mere med. 
 
Mai-Britt: Prøver at arrangere et møde med nogle BBK langturssejlere. 
 
Bestyrelsen kommer tilbage med en dato for standerhejsning. 
 
Der er et ønske om at Havnearbejderne gør hovedrent i klubhuset til forår. Dette nytænkes 
af bestyrelsen. 
 
Torben: Svømmehallen bliver begrænset åbent, da vi ikke har livreddere nok. 
Det foreslås at vi ansætter livreddere. Torben siger at de ikke kan købes, da livreddere 
allerede er booket op. 
Der sendes et opslag ud på Conventus om åbningstiderne. 
 
Jørn: Hvad med en hjælperfest? 
Jette: Det er i proces. 
 
 

3. BBK 50 år 
Ønsker til dagen eftersøges! 
Jørn: Fest med helstegt gris. Kandis. 
Lars: Foreslår aktiviteter tæt omkring havnen. 
Kasper: En kapsejlads. Alle udvalg stiller med en aktivitet. Inddrage søspejderne. 
Kurt: Kitesurfing. Fjordhaverne. 
Maibritt Redningshelikopter/båd. 
Bestyrelsen indkredser emnerne og bestyrelsesmedlemmerne kontakter deres respektive 
udvalg og hører om ønsker og hjælp derfra. 
 

 
4. Evt 

Maibritt: Bruger Facebook gruppen. Forstår ikke hvorfor der hele tiden kommer opslag fra 
f.eks. Børkop-Nyt. Allan forklarer teknikken bag. Det er støj og Allan prøver at ”slå det fra”. 
 
Lasse: Vores indgangsparti ”sælger” ikke – tape på ruder og forbudt-skilte. Vi skal være 
opmærksom på, hvordan vi tager imod folk. 
 
Jørn: Hvorfor skal autocampere holde på parkeringspladsen uden udsigt? Skal tages med 
FBL. 
 
 
 
Næste møde 23/3-2022 19.00 

 



 


