Verksamhetsberättelse för Kiviks Båtklubb
2014
Styrelsen för Kiviks båtklubb får härmed avlägga verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2014.
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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 129 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. I samband med
sjösättningen arrangerades traditionsenligt en vårfest för medlemmarna.
Seglarskolan
När anmälningstiden till seglarskolan närmade sig hade vi mer än 60 anmälningar och vi
tvingades att ”dra repet” för nya anmälningar något i förtid. Det är oerhört glädjande att
intresset för vår seglarskola bibehålls sommar efter sommar. För kommande sommar har vi
idag, tre veckor efter vi öppnade för anmälan, över 20 ungdomar anmälda.
Vår huvudinstruktör Jesper samt instruktörerna Nanna, Sten, Gustav 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 några nya seglingsbevis som ger
behörighet att segla klubbens jollar på egen hand, delades ut.
Seglarskolan har utvärderats varje år tillsamman med instruktörerna. Den stora populariteten
är helt och hållit beroende på att vi håller bra kvalitet i kurserna och detta har lyckats tack

våra instruktörernas goda arbete. Detta ställer i sin tur krav på att klubben skapar
förutsättningar för dem att göra ett gott arbete, bl.a. genom att tillse att båtar och annat
materiel uppdateras och att vi på olika sätt stödjer deras arbete.
Tyvärr kunde det planerade seglarlägret tillsamman med scouterna inte genomföras p.g.a. för
få anmälningar.
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
Mycket glädjande är att klubbens torsdagsseglingar lockade ett ökat antal deltagare. Inte
mindre än 11 olika deltagare kunde mönstras till de 7 seglingar som ingick i
klubbmästerskapet. Utgången var oviss in i det sista men efter en rafflande sekundstrid i byig
vind kunde till slut Lennart Löfstrand med gasten Robban Lindroth ta hem klubbmästerskapet
i sista seglingen!
Utöver de sju klubbmästerskapsseglingarna genomfördes 5 träningsseglingar under våren och
hösten.
Även i år anordnade vi ”after sail” med korvgrillning vid klubben alla torsdagskvällar.
Intresset för detta tycks vara i avtagande och om det skall fortsätta får nog formerna för det
diskuteras.
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.
Under vintern och våren utfördes ett otroligt omfattande arbete på Vrakekan. Många
arbetstimmar lades ned på att renslipa henne fullständigt och därefter bygga upp ett nytt
impregnerings- och lackskick. Därmed torde hon vara rustad för många somrar framöver med
enbart löpande vårunderhåll. En eloge till allmogegänget för arbetet!
Tyvärr står inte användandet av vrakekan och de andra allmogebåtarna i proportion till det
arbete som läggs ned på dem. Väderförhållande begränsar möjligheterna att nyttja dem men
även den begränsade tillgången på besättning är tyvärr återhållande på vår möjlighet att segla
dem. Det är en uppgift för styrelsen det kommande året att tillsammans med
allmogekommitten utveckla den seglande verksamheten med våra kära gamla klenoder.
Allmogekommitten tog under året initiativet till ett upprop bland vrakekans sponsorer.
Gensvaret var snabbt och mycket stort och lovar gott för framtida sponsorstöd.
Kiviks stora byagille
Sommarens stora begivenhet var det stora byagillet som anordnades på Solevi den 5 juli
tillsammans med KAIF. Byalaget och Kiviks bio. Festen blev snabbt övertecknad och de 200
gäster kunde förutom att njuta mat och dryck svänga sina lurviga till trevlig musik.
Arrangemanget blev mycket uppskattat och beslut har redan fattats om att upprepa det
kommande sommar.
Kivik Swings
För andra året i rad arrangerade vi tillsammans med Byalaget på Kivik ett svängigt knytegille
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 ut, skänkta av båtklubbens och
byalagets medlemmar. Tack till alla de som skänkt gåvor och ett stort tack till budgivarna! De

samlade intäkterna från auktionerna förvaltas gemensamt av Båtklubben och Byalaget och
skall på något sätt återföras till ”Kivik Swings” kommande år.
Äpplelmarknaden
Årets Äppelmarknad hade något mindre besökare än tidigare år. Försäljningen i vårt kafé gick
dock strålande och alla de äpplekakor som våra medlemmar bakat gick åt. 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
Övriga aktiviteter
Den 30 maj arrangerade vi en bussutflykt till det nya Sjöfartsmuseumet i Helsingör. Tyvärr
lockade bussresan inte så många deltagare men de som var med uppskattade den desto mer.
Sedan båtmässan i Köpenhamn upphört blir det allt svårare att finna på bra aktiviteter under
vinter och vår. Styrelsen är tacksam för förslag!
På piratendagen upplåter vi klubbhusets trädgård till Maj Vitestam för hennes ”alternativa
Piratendag”. Alla klubbens medlemmar är hjärtligt välkomna till detta knytegille och många
har också hörsammat inbjudan. Varje år deltar mellan 60 och 80 personer.
Under sommaren har morgongympa idkats vid klubbhuset under ledning av Ulla Larsson och
Bente Sundén. Det förtjänat att påminnas att denna aktivitet är öppen för alla klubbens
medlemmar och att det inte krävs någon föranmälan.
Traditionsenligt ålagille avhölls i september med god uppslutning.

Informationsinsatser
Klubbens hemsida har sedan 2012 haft över 10000 besökare. Vår Facebooksida har fått ett
uppsving sedan vi nu lägger ut resultaten från Klubbseglingarna samma dag de genomförts.
Man kan även följa båtarnas plottade färd på bild. Sammantaget når vi genom internet flera
tusen besökare årligen. Tre nyhetsbrev har distribuerats till alla medlemmar. Tillsammans
med vår hemsida och vår Facebooksida bidrar de till att hålla en god medlemskontakt och
sprida information om vår verksamhet. Såväl hemsida, Facebook som nyhetsblad kräver
ganska mycket arbete. Ju fler som bidrar med material, ju innehållsrikare och bättre blir
kommunikationen så därför vill vi uppmana alla medlemmar: Lägg in bilder, information och
berättelser på Facebook! Det går också bra att skicka in det för publicering på hemsidan eller i
våra nyhetsbrev!

Investeringar
Klubbhuset har utrustats med elektroniska kodlås. Detta har ansetts nödvändigt för att så långt
möjligt begränsa tillgången till klubbens lokaler till de som har behörighet.

Slutord
Till det som glädjer oss mest under året är att den nedåtgående trend för klubbseglingarna som
vi sett de senaste åren nu tycks ha brutits. Likaså finns det liksom tidigare år anledning att
glädjas åt seglarskolans utveckling och popularitet.
Det finns dock anledning att hysa oro över det allt glesare beståndet av segel- och 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. Styrelsens
långsiktiga strategi ligger därför fast; att bredda ungdomsverksamheten och stimulera
ungdomar att ägna sig åt båtliv i alla dess former.
Det samarbete vi har med andra lokala föreningar kring olika arrangemang är en bra bas för
arrangemang som inte direkt är kopplat till vår kärnverksamhet men som stärker den lokala
samhörigheten och föreningslivet.
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 2015
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