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Verksamhetsberättelse för Kiviks Båtklubb 2020

Styrelsemöten: klubben har haft fem protokollförda styrelsemöten detta covid- år. Ett välbesökt
årsmöte genomfördes i februari precis innan pandemin bröt ut.
Medlemmar: antalet medlemmar ökade något under året till 254 fördelat på 64 enskilda och 95
familjer/hushåll. Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr för enskild medlem och 250 kr per
familj/hushåll om alla är skrivna på samma adress.
Underhållsdagar: klubbhuset och våra allmogeklenoder Vrakekan, Hej Hopp och Blekingeekan fick
sin årliga tillsyn under tre underhållslördagar + ett stort antal arbetstimmar därtill.
Båtisättning/upptagning: Michael Rodhe tog över ledningsansvaret efter Christer Sjölin.
Båttupptaget fick skjutas upp två gånger pga hårda vindar med farliga vågor i hamnen.
Allmogebåtarna: båtarna motionerades ovanligt många gånger under sommaren med en alltmer
intrimmad besättning på Vrakekan.
Seglarskolan: gick av stapeln under två tvåveckorsperioder. Seglarskolan är mycket populär och blev
även i år fulltecknad. 47 elever lärde sig segla med olika typer av jollar och skolades i sjövett och
seglandets ädla konst av våra kunniga instruktörer.
Festligheter: detta underliga covid-år nödgades vi ställa in vår traditionella Vårfest och höstens
Ålagille. Någon segling med Galeasen Helen blev inte heller av då hon ännu inte var i seglingsdugligt
skick efter vinterns vådliga storm. Sommarens Kivik Swing kunde vi dock genomföra i gott samarbete
med Byalaget och i enlighet med då gällande covidföreskrifter. En alltigenom välorganiserad och
efterlängtad fest med god mat, dryck och högklassig musikunderhållning av Pipps Blue Six.
Klubbseglingar: på torsdagar har ett gäng seglarentusiaster deltagit i tio klubbmästerskapsseglingar.
Per Blomqvist vann sammanlagt även detta år.
Onsdagsfika: nyhet för i år. En damernas motsvarighet till Båtklubbens morgon-"parlament" (där
herrarna dominerar). En möjlighet att bryta isoleringen och umgås utomhus under covidsäkra
förhållanden. Onsdagsfikat som fenomen överlever sannolikt covidviruset!
Äppelmarknaden: detta viktiga och vanligtvis oerhört välbesökta event gick inte att genomföra pga
pandemiläget. Klubben höll dock öppet ett mini-café i klubbhuset med försäljning av kaffe och
våfflor. Det blev ett något kylslaget, men uppskattat inslag.
Hemsidan: har förnyats och ändrat utseende.
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