Verksamhetsberättelsen 2019
Medlemmar: Klubben har under året haft 99 familjer/hushåll och
52 enskilda medlemmar. Det blir 251 individer, vilket är en rejäl
ökning.
Medlemsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem som är 1st
person.
250 kr för familj/ hushåll där ALLA är Skrivna på SAMMA
adress!!
Underhållsdagar:
Våra klenoder Vrakekan, Hej Hopp och Blekingeekan fick sina
årliga behandlingar.
Båtisättning/Upptagning:
Skedde i Christer Sjölins regi.
Segling med allmogebåtarna:
Har skett på lördagar vid gynnsamt väder.
Segelskolan.
2019 hade vi c:a 50 elever, som seglade med olika typer av jollar
och vägleddes av våra duktiga instruktörer.
Vårfesten och Ålagillet:
Våra årligen återkommande fester var som vanligt populära.
Med en sådan festkommitté som vi har, kan det bara bli bra.
Segling med Helene till Nyhavn:
Vi seglade ifrån Malmö på förmiddagen och avnjöt en härlig
frukost ombord, som Galeasen bjöd på. Efter en härlig tur(kanske
för lite vind) seglade vi in till Nyhavn och fick verkligen uppleva
ett härligt folkliv. Tillbaka i Malmö grillade vi korv på kajen.

Kivik Swings:
Är ett samarbete med Byalaget. Pipps blue six underhöll
och medlemmarna avnjöt mat och dryck ifrån sina picknickkorgar.
Byafesten på Solevi:
Ett samarbete mellan Båtklubben, Byalaget, Kaif och Biografen.
Vi var c:a 175 besökare. Efter god mat, dryck och underhållning
av Klemens Rosberg blev det dans på dansbanan som ligger
alldeles intill havet.
Klubbseglingar: På torsdagar har det varit klubbmästerskap.
Den som vann var Per Blomqvist.
Äppelmarknaden: Är den viktigaste aktiviteten för vår ekonomi.
På parkeringen var det ett härligt team som dirigerade trafiken
till dom olika parkeringsplatserna.
Vårt volontärarbete med att se till att alla artister, musiker fick
kaffe och te under båda dagarna gick bra även om det var många
som skulle servas. Det inte alla vet är att vi har bjudit på detta i
många år.
I kaféet serverades Äppelkaka med olika drycker. Lördagen var
bra, men söndagen var jättedålig pga vädret. Vi fick mycket
äppelkaka över.
I lotteriet var det både ål och lax som vinster. Det blev populärt
och för första gången på länge blev det plus i kassan.
Räkfrossan eller ”Tack för hjälpen festen” : En fest där alla som
har hjälpt till på Äppelmarknaden är välkomna. Där bjöds det på
räkor, vin med tillbehör. Det slutade med en överraskning, där vi
lottade ut ål och lax som blev över på lotteriet.
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