Verksamhetsberättelse för Kiviks Båtklubb
2013
Styrelsen för Kiviks båtklubb får härmed avlägga verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2013.
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Sammanträden
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda sammanträden som finns tillgängliga på
klubbens hemsida.

Medlemmar
Klubben har under året haft 130 hushåll/familjer/enskilda som medlemmar. Det är svårt att
bestämma antalet enskilda individer med medlemskap.

Verksamheten under 2013
Underhållsdagar
Under våren ställde ett stort antal medlemmar upp på de tre underhållsdagar som anordnades.
Såväl klubbhuset som båtmaterialet fick sitt årliga underhåll och deltagande medlemmar fick
en möjlighet till trivsam samvaro.
Sjösättning
Sjösättning och upptagning av medlemmarnas båtar har skett i klubbens regi. Kalle Erikssons
skötte denna uppgift på ett föredömligt sätt, assisterad av nestorn Allan Johnsson. I samband
med sjösättningen arrangerades traditionsenligt en vårfest för medlemmarna.
Seglarskolan
Framgångarna för seglarskolan fortsätter. Även om deltagarantalet var något mindre än 2012
är vår seglarskola en av de större i Skåne. Under sommaren 2013 kunde vi, förutom nybörjaroch fortsättningskurser för optimister, erbjuda kurser i våra stora tvåmansjollar RS FEVA. Vi
räknar med att intresset för dessa kurser kommer att öka när fler och fler ungdomar är mogna
att ta steget ur optimisterna. Våra båda huvudinstruktörer Oscar och Jesper samt
instruktörerna Nanna, Sten, Oscar och Elias hyllades av både deltagarna och föräldrar vid den
avslutande korvgrillningen i klubbhusets trädgård. I sedvanlig ordning delades det ut diplom
till deltagarna och fyra nya seglingsbevis som ger behörighet att segla klubbens jollar på egen

hand, delades ut. Dessa bevis delas ut efter noggrann prövning av klubbens instruktörer och
beslutas av ordförande,
Seglarskolan har utvärderats varje år tillsamman med instruktörerna. Därvid har vi konstaterat
att verksamheten har rönt en enorm uppskattning och att vi trots den kraftiga ökningen av
verksamheten under senare år kunnat hålla uppe kvaliteten. Till detta bidrar det ökade antalet
instruktörer men också det faktum att båtmaterialet förnyats och därigenom kunnat utnyttjas
effektivare.
Det ekonomiska utfallet av sommarens seglarskola var gott, intäkterna balanserar utgifterna.
Målet är inte att generera ett överskott utan att bedriva en verksamhet som lockar ungdomar
till båtlivet.
Klubbseglingarna
Klubbseglingarna har i stort sett kunnat genomföras planenligt under torsdagskvällarna.
Under dessa seglingar deltog våra Fevor .
Även i år anordnade vi ”after sail” med korvgrillning vid klubben alla torsdagskvällar. Detta
arrangemang uppskattas av såväl seglare som bryggseglare och medverkar säkerligen till att
hålla intresset för klubbseglingarna vid liv. Inför stundande seglingssäsong kommer vi att
fortsätt med arrangemanget och försöka utveckla det vidare.
Sjösäkerhet för båtfolk.
Den 27 maj genomförde vi tillsammans med sjöräddningssällskapet en temakväll om
sjösäkerhet. Då avhandlade vi bl.a.
• Säkerhet ombord
• Larmet går – vad göra?
• Brandsläckning
• Man över bord
• Räddningsutrustning
Tyvärr deltog endast ett tiotal av klubbens medlemmar i arrangemanget, vilket är beklagligt
då sjösäkerhetsfrågorna är centrala för en förening som vår.
Veteranbåtarna
Veteranbåtarna, allmogebåtarna, utgör en viktig del av klubbens verksamhet och bidrar till att
vi har en bredd i vår verksamhet som få andra likande klubbar kan visa upp.
Liksom tidigare har vrakeka och de andrar veteranerna seglat de lördagar då väder och
besättning medgett det. Vrakekan deltog i Sillens dag i Simrishamn.
Kivik Swings
I augusti arrangerad vi tillsammans med Byalaget på Kivik en svängig kväll i båtklubbens
trädgård. Närmre 100 personer mötte upp för att lyssna till ”Pipp´s Blue Six”. Under trevliga
former åts, dracks och umgicks man i den fina sommarkvällen. Med hjälp av
auktionsutroparen Robert auktionerades föremål och gåvor, skänkta av båtklubbens och
byalagets medlemmar, ut. Tack till alla de som skänkt gåvor och ett stort tack till budgivarna!
Intäkterna överträffa kostnaderna för arrangemanget och tillsamman med byalaget har det
redan pratats om att återkomma med en liknande kväll i sommar.
Övriga aktiviteter
Under sommaren har morgongympa idkats vid klubbhuset under ledning av Ulla Larsson och
Bente Sundén. Det förtjänat att påminnas att båda denna aktivitet är öppna för alla klubbens
medlemmar och att det inte krävs någon föranmälan.

Traditionsenligt ålagille avhölls i september med god uppslutning.
Årets Äppelmarknad gynnades av gynnsamt väder och besökstillströmningen var stor. Liksom
tidigare år hade klubbens medlemmar bakat äppelkakor i mängder för att möta den
rekordstora efterfrågan. Även ålalotterna gick åt som smör i solsken. Ett stort antal
klubbmedlemmar deltog i kaffeförsäljning, tombola och parkeringsbestyr.
Äpplemarknaden utgör grundstommen i klubbens ekonomi och möjliggör för oss att hålla
klubbhus, jollar och annat materiel i gott stånd. Det hade inte varit möjligt utan det
engagemang som klubbens medlemmar uppvisar i samband med marknaden.
På klubbens hemsida har under året drygt tretusen unika besök registrerats och vår
Facebooksida har varit synnerligen livaktig. Sammantaget når vi genom internet flera tusen
besökare årligen. Under året har tre nyhetsbrev distribuerats till alla medlemmar. Responsen
på dem har varit positiv och tillsammans med vår hemsida och vår Facebooksida bidrar de till
att hålla en god medlemskontakt och sprida information om vår verksamhet. Det är önskvärt
med fler inlägg från klubbens medlemmar i både nyhetsbrev och på hemsidan. Skicka gärna
bilder och berättelser från era aktiviteter så att de kan spridas till andra.

Investeringar
En robotgräsklippare har inköpts under året.

Slutord
Klubbseglingarna har, i förhållande till antalet båtar i klubben, hyfsat god anslutning.
AfterSail aktiviteten kom igång efter en seg start men behöver kanske förnyas för att hålla
intresset uppe.
Liksom tidigare finns det dock anledning att hysa oro över det allt glesare beståndet av segeloch motorbåtar. Oron för denna utveckling, samtidigt med att fisket försvunnit, kvarstår.
Klubbens satsning på seglarskolan/ungdomsverksamheten är därför en mycket viktig
strategisk insats för att medverka till att vi även i framtiden kan glädjas åt en levande hamn.
Klubbens framtid är beroende av hur framgångsrikt vi hanterar denna utveckling. Styrelsen
kan inte se någon annan väg än den vi slagit in på, att bredda ungdomsverksamheten och
stimulera ungdomar att ägna sig båtliv i alla dess former. Antalet ungdomar i Kivik tycks inte
öka och därför kanske ett samarbete med andra föreningar såsom scouterna är en möjlig
framtida utveckling. Redan kommande sommar planerar vi därför att genomföra ett
seglarläger tillsammans
Liksom tidigare kan vi glädjas åt en stabil ekonomi. Grunden till denna läggs genom det
omfattande arbete som klubbens alla medlemmar utför både i samband med äppelmarknaden
som vid andra aktiviteter. För detta vill styrelsen framför ett stort tack till er alla!

Kivik i februari 2014
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