17-11 2020
Lidt nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling udsat, standerned fest aflyst, onsdags arrangementer, julebanko, måske også,
alt sammen på grund af coronaen. Det så ellers ud til i en periode at vi kunne afholde
generalforsamling. Men nye tiltag gør det ikke muligt for at arrangere det.
En ny klub har set dagens lys på Reersø Havn, Reersø Bådelaug, som har rettet henvendelse til
Kalundborg Kommune om, at de ville bruge klubhuset på lige fod med Bådeklubben. Hvilket vi ikke
var enige i. Vi har haft møde med kommunen om dette, og her kom kommunen med en
overraskende melding, vi kunne jo bare købe huset. En lige så overrasket bestyrelse takkede pænt
nej i første omgang.
Vi bliver så pålagt at lave en aftale med bådelauget om hvad de skal betale for at bruge klubhuset.
Nu er det sådan at bygningen ejes af kommunen, mens alt i lokalet er noget medlemmerne har
lavet da det var et tomt lokale klubben modtog, alt inventar, opvaskemaskine, køleskabe, fryser,
kaffemaskiner, bestik og tallerkener til 100 personer, dyrt AV udstyr er alt sammen noget som
bådeklubbens medlemmer har købt og betalt over den 40 årige periode vi har haft rådighed over
klubhuset. Så at skulle dele lige over med bådelauget, som ikke kommer med så meget som en
taburet, er ikke rimeligt. Derfor skal de betale for at bruge dette. Vi har så senere besluttet at sige
ja til køb, men kun den del af huset der omfatter indgang, klublokalet og køkkenet. Et køb kommer
kun på tale hvis det ikke lykkes os at få en for bådklubben fornuftig aftale med bådelauget.
Eksempelvis fik vi en henvendelse fra bådelauget 20-10 - 2020 om at de ville holde møde i
klubhuset, vi svarer ok i kan selv bestemme dato, Bådelauget takker nej på grund af prisen .Prisen
som er 125,kr for op til 10 personer og 250, kr for mere end 10 personer. Der kan være mere end
70 personer derfor mener vi, at prisen er rimeligt for leje af lokalet med indhold.
Det er bestemt på et bestyrelsesmøde at indtægterne fra udlån af klublokalet vil gå primært til
juniorerne, som kan bruge dem til colaer, cacaomælk og snold, udflugter til stævner og
arrangementer for juniorer, inventar til juniorklubhuset, eller hvad de finder på. Pengene skal ikke
bruges til redningsveste, sejl og sådan noget, det er klubkassen der betaler for dette. Så med den
ordning er bådelauget også med til at støtte arbejdet med juniorerne.
Hvis man ser det fra vores side er betaling for at bruge klublokalet med alle faciliteter vel ikke hel
galt. Bådlaugets medlemmer må, som vores medlemmer være med til at dække de udgifter der er
for drift af huset.
Bådelauget kan kvit og frit bruge Reersøhuset, men det ønsker de så ikke.
Den høje pris for lån af AV udstyret, 400, kr er sat efter vi helst ikke vil låne det ud, men vil gøre
det hvis det er.

Vi har været nødsaget til at bede en advokat se på det hele for at få juraen på plads både med
henblik på et evt. køb, men også det juridiske i den brugsaftale vi har med Kalundborg Kommune,
som står for genforhandlingen, den udløber 17-12 2022. Genforhandlingen skal påbegyndes
senest 2 år før.
Med hensyn til kapsejlads er der delte meninger om de 50, kr pr sejlads, som evt. deltagere fra
bådelauget skal betale. Bådeklubbens medlemmer betaler alle via kontingentet til det, udlægning
af bøjer, hente dem hjem, og hvad der ellers er af udgifter til afvikling, så naturligvis skal
bådelaugets medlemmer også være med til at betale. Når det blev til 50, kr pr start, er det jo fordi
det skal kunne betale sig at tegne et medlemskab af bådklubben. De skal være så velkommen alle
sammen.
Vi har søgt Dansk Idrætsforbund om nogle penge til junior aktiviteter og har fået 7000, kr.
Pengene skal bruges til stativer til deres joller samt til at fastgøre den nye bådebro. Lørdag den
07-11 blev stativerne så lavet og der blev boret et utal af stolpehuller, stativerne blev gjort så høje
at der ikke er risiko for at jollerne kan løsne sig ved højvande, et større projekt som blev rigtig
godt. Nicholai juniorsejler, Villads, Robert, Niels Henrik og Poul fik en lang dag og var godt trætte.
Den bådebro der blev bygget til Finn jolle arrangementet og som juniorerne nu får glæde af, skulle
stormsikres og det skulle ske med 4 meter lange stålrør. Disse bankes ned i havbunden med en
motorhammer. Når man står på en bådebro der gynger og vinden er frisk er der langt op til toppen
af pælen med en motorhammer i hænderne. Det gik også uden vi fik varige skader.
Ja så var der Finn jolle arrangementet, et stort projekt som kun lykkedes med mange hjælpere.
Alle knoklede for at nå det hele. Stor ros til os alle fra Finn jolle folkene. Men heldige var vi, at
coronaen var sat på pause lige den periode. Det gav et pænt overskud pga. gavmilde sponsorer.
19.210, kr.
På grund af coronaen har vi jo ikke haft nogen arrangementer og dermed ingen udgifter til dette,
vi har drøftet dette i bestyrelsen og er kommet frem til at når coronaen er slut, vil der blive brugt
flere penge på arrangementer, der blev nævnt at busturen til bådudstilling i Fredericia bliver betalt
af klubkassen, som eksempel. Forslag også til arrangementer modtages rigtig gerne. Julebanko
som plejer at give et pænt overskud til klubkassen, som det ser ud nu må aflyses.
Hvis noget med corona reglerne ændrer sig i positiv retning, vil generalforsamlingen være det
første vi arrangerer. Bådudstilling i Fredericia, det kunne da være rigtig hyggeligt at mødes der,
men det er usikkert om ikke også det må annulleres.
Det var lidt om hvad der sker i klubben lige nu, vi vil informere igen når der er afgørende nyt om
klubhuset.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Reersø bådeklub

