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BMBK – din båtklubb!
Äntligen är det dags för en ny seglings- och båtsäsong och för dig som är medlem i BMBK
har vi även i år tagit fram denna tidning med information. Här hittar du återblickar från
förra årets säsong, vad som är planerat för säsongen 2021 och tips på vad du själv kan och
bör göra. Njut också av alla foton från vår verksamhet och anläggning under det senaste året!
Du hittar också information på vår hemsida, Facebook och Instagram.
Vi ses på Malmön!
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Hej båtvänner!
Efter en speciell sommar, med pandemins
alla restriktioner, ser vi nu fram emot sommaren 2021 med förhoppning att kunna
umgås och skapa gemenskap över generationer
genom klubbens planerade aktiviteter.
Styrelsearbetet har under gångna perioden
framförallt fokuserats till att planera inför
sommarens aktiviteter för våra medlemmar
samt det löpande underhåll som varje år
sätter vårt engagemang på prov. Lyckligtvis
har (i skrivande stund) anläggningen klarat
den gångna periodens yttre påfrestningar
utan några större incidenter.
I traditionell anda delas BMBK-nytt ut i
pappersform där du kan ta del av styrelsens
berättelse från verksamhetsåret och sommarens kommande aktiviteter. Trevlig läsning!
Slutligen ett stort tack till alla engagerade
medlemmar i klubben, det är ni som gör att
klubben fortsätter att verka.
Härliga seglarhälsningar
Johnny Isdahl
Ordförande BMBK
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Seglingssäsongen 2020

Kappseglingsprogram 2021

Under 2020 lyckades BMBK, trots Covid-19,
genomföra flertalet arrangemang även om
Liros Cup blev inställt till följd av pandemin.
I linje med rådande pandemirestriktioner hölls
istället en träningsregatta där inbjudan riktats
till närliggande klubbar med ett digitalt
rorsmansmöte, separata sjösättningsramper
och uppmaningar om att hålla avstånd. I
samband med träningsregattan genomfördes
ett tre dagar långt samarbete med Hjuviks

Båtklubb, HjBK, som inleddes på fredagen
med träningsseglingen Johnnys Stora Holme
Runt där optimistseglarna delades upp i två
fält där banan seglades åt två olika håll.
Lördagen innebar gemensam översegling till
HSS för deltagande i deras träningsregatta
innan BMBK:s egen träningsregatta.

2020 års vinnare sammanlagt

2020 års klubbmästare

i poängseglingarna

Optimist C

Sixten Mårtensson

Årets kappseglingar 2021		Antal
Datum		
Segling
Rorsmansmöte Seglingar

Optimist C

Sixten Mårtensson

Optimist B

Ernst Åkesson

Söndag

27 juni

Midsommarregatta

10:30

2

Optimist B

Ernst Åkesson

Optimist A

Victor Isdahl

Söndag

11 juli

BMBK:s Sommarregatta

10:30

1 eller 2

Optimist A

Linnea Åkesson

Laser

Sven Wallström

Söndag

18 juli

Poängsegling

10:30

2

Laser

Sven Wallström

Trissjolle

Johan Kylebäck,

Fredag

23 juli

Gubb- och Gumkampen

15:30

1

Trissjolle

Per & Jessica Ottosson

Jonathan Lado Krensler

Söndag

25 juli

Klubbmästerskap

10:30

1 eller 2

Söndag

1 aug

Poängsegling

10:30

1 eller 2

Fredag

6 aug

Sluttampen

16:00

1 eller 2

Även poängseglingarna kunde genomföras
med liknande upplägg.

Ett extra stort grattis till klubbens Trissmästare, Johan och Jonathan, som både vann Junior
klassmästerskapen i Trissjolle och slutade 2:a på Triss-SM 2020!

Snart är säsongen 2021 här vilket också
betyder att BMBK:s tävlingssäsong sparkar
igång. Precis som tidigare år planerar vi för
arrangemang av olika kaliber och i år blir
BMBK:s största arrangemang att den 11:e
juli vara arrangör av en deltävling i Västkust
ens sommarserie.
Västkustens sommarserie kommer också
inkludera en regatta hos vår grannklubb,
Hovenäsets Segelsällskap, den 10:e juli.

Härutöver planerar BMBK för poängseglingar med start 27:e juni – observera
att sista poängseglingen går av stapeln
FREDAG den 6:e augusti. Naturligtvis
avgör väder och vind antalet kappseglingar
per tillfälle men ambitionen är två seglingar
per tillfälle. Samtliga kappseglingar räknas
ihop till en serie i slutet. Resultat och eventuella ändringar kommer publiceras på
www.bmbk.nu.

På tisdagar har vi träningssegling, för dig som vill ”träna på att tävla”.
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Seglarskolan 2020
Återblick från 2020 - Kunde vi bedriva
seglarskola och sjölekis i somras med
tanke på pandemin?
Ja, blev det seglarskola och sjölekis i somras
eller hur blev det egentligen…?
Klart det blev seglarskola och sjölekis! I
maj förra året såg det dystert ut för seglarskola och sjölekis med tanke på pandemin.
Vi i BMBK:s styrelse bestämde oss för att
öppna anmälan och var förberedda på att
betala tillbaka anmälningsavgiften om
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
om bland annat reseförbud stod kvar även
under juli månad samt beroende på hur
Svenska Seglarförbundets skulle tolka rekommendationerna. Stort tack till Svenska Seglarförbundet som till slut gav ett stort OK
till att bedriva seglarskola under 2020! Vi

10

fick dock tänka till lite i vår planering så att
vi såg till att minimera risken för smittspridning. Vi fick hålla oss utomhus, försökte äta
lunch på hemmaplan, delade in oss i mindre
grupper, höll avstånd och stannade hemma
om vi kände oss krassliga. Det fungerade
alldeles utmärkt så det blir troligen samma
koncept även i sommar!
Stort tack till alla härliga barn som fått lära
sig segla, finslipa på tekniken, fått hänga på
Tampen, lärt känna nya kompisar, fiskat
krabbor och hittat på en massa roliga lekar
och utflykter. Detta hade ju inte hänt om vi
inte hade haft FANTASTISKA ledare och
även föräldrar som sett till att barnen kommit
i tid och haft ordentligt med extrakläder
efter väder! STORT TACK!

1 maj 2020 gick startskottet för anmälan till
sjölekis och seglarskolan och inom några
timmar var några av kurserna redan fyllda,
rekordsnabbt! Även i år fylldes så gott som
alla kurser och totalt var det ca 120 barn
som gick i seglarskolan och sjölekis under
fem veckor.
För att kunna ha flera kurser samtidigt så
behövs det även ett stort antal säkerhetsbåtar.
Trots att vi både investerade i en ny motor
och nyligen har köpt en ny säkerhetsbåt
(med hjälp av bidrag) behövde vi även i år
hyra en säkerhetsbåt från Hjuviks båtklubb
under säsongen, stort tack HjBK för detta!
Stort tack även till familjerna Kylebäck och
Forssén som körde sina egna ribbar under
seglarskoleveckorna!
Vi fortsatte att investera i seglarskolans
optimistjollar. I somras köpte vi in en bättre
begagnad komplett optimist och fortsatte

att byta ut en del gamla delar på befintliga
båtar. Nu finns det även bra ”krockkuddar”
i fören på de flesta optimisterna så att de ska
hålla lite längre.
Förutom seglarskola och sjölekis så lyckades
vi genomföra fem tisdagsträningar där vi
hade både vuxna och barn som seglade och
ett antal barn som provade på att segla.
Sommarens ”Gubb- och Gumkamp” bestod
av 10 tappra föräldrar som var på plats och
ett extra GRATTIS till er föräldrar som satt
i en optimistjolle för första gången och som
aldrig provat på att segla förut! Grattis till
Lotta Åkesson som vann årets ”Gubb- och
Gumkamp”.
Nu håller vi tummarna för en lika fantastisk sommar även i år!
Anmälan till sommarens seglarskola och
sjölekis görs via vår hemsida:
www.bmbk.nu/seglarskolan
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Seglarskolans grupper 2021
De seglarskolegrupper som går att anmäla
sig till i sommar via vår hemsida är:
Nybörjargrupp – du skall vara minst 8 år
(under året) och kunna simma 200 m på
djupt vatten. Vi går igenom allt från grunden
i ett lugnt tempo och målet är att du ska
känna dig trygg på vattnet och vilja fortsätta
segla. Här lär du dig seglingstermer, riggning
av båten, kapsejsning, ta dig fram med optimist
jollen på land och hav och sjövett.
Alla barn i denna grupp behöver hyra en
optimistjolle till reducerat pris då barnen
delar på ett antal optimister. Vi rekommenderar inte att eleven har privat båt under
nybörjarkursen då risken finns att den privata
båten skadas.
Grön grupp – du har gått nybörjarkursen
eller grön grupp. Här fortsätter vi att repetera
de grundläggande delarna, skapa trygghet
på vattnet och utöva de olika seglingssätten.
Här går det bra att ha egen båt. Denna kurs

kan man gå flera gånger om man inte vill
lära sig att tävla. Vi kommer att dela upp
barnen i grupper beroende på kunskapsnivå.
Blå grupp – du vill lära dig att tävla och
du har gått grön eller blå grupp. Här lär vi
oss hur vi startar, seglar snabbaste vägen,
viktiga väjningsregler, trimning av båten och
mycket mer. Målet är att våga vara med och
segla en poängsegling. Här går det bra att ha
egen båt. Denna kurs kan man gå många
gånger om man vill lära sig mer om hur
man tävlar men inte vill segla poängseglingar.
Tävlingsgrupp - för barn som är med och
seglar poängseglingar och som tidigare har
gått i blå grupp eller tävlingsgrupp. Här
fortsätter vi att ”finslipa” på det vi har lärt
oss i den Blå gruppen och mycket mer. Målet
är att känna sig förberedd för att segla i sin
hemmaklubb under höst och vår om man vill.
Här rekommenderas att man har egen båt
men det går bra att hyra.

Kursinformation
Veckokurserna är måndag till fredag kl. 9-15
med lunchrast kl. 11.30–12.30. Antingen
tar man med sig sin lunch eller så äter man
den på hemmaplan. Det är viktigt att en
förälder/målsman finns med vid kursstart
måndag morgon då det ges mer detaljerad
information om veckans kurs.
Anmälan är bindande. Meddela oss minst
3 veckor i förväg om du får förhinder, annars
debiteras halva kursavgiften. Vi tar emot max
8 deltagare/kurs. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer så det kan bli
undantag om det blir restriktioner på grund
av pandemin. Du skall vara minst 8 år (under
året) och kunna simma 200 m på djupt vatten.
Det krävs minst 5 barn/grupp för att det ska
bli en seglarskolekurs. Vid de tillfällen där
det blir färre barn/grupp kommer föräldrar
att bli kontaktade 2 veckor före kursstart.

De barn som gärna vill ha sin egen optimist
jolle under kursen behöver se till att den är
komplett utrustad. Se beskrivning på vår
hemsida.
De barn som ska gå nybörjargruppen bör
inte ha sin egen båt då man delar på ett visst
antal båtar och risken är stor att den privata
båten skadas.
För att vi ska få en ”lägerkänsla” så önskar vi
att alla föräldrar håller sig en bit bort från
själva seglarskolan och sjölekis när det är
verksamhet. Vi är dock väldigt glada om
någon förälder önskar att finnas på plats
med egen säkerhetsbåt på vattnet på avstånd
när det är dags för utflykten under torsdagen.
Vi kommer att lägga ut bilder från veckans
seglarskolekurs och sjölekis på Instagram
(”bmbkseglarskola”) om det är ok med er
föräldrar.

Kurserna finns på vår hemsida
från och med 1 april och anmälan
öppnar 1 maj via vår hemsida:
www.bmbk.nu/seglarskolan

OOK:

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA
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Kursavgift för
sommaren 2021
För att kunna anmäla sig till seglarskolan och sjölekis behöver barnen vara medlemmar i BMBK.
Anmälan

Avgift

Medlemskap i BMBK eller

100 kr/år

familjemedlemskap i BMBK

350 kr/år

En vecka seglarskola (måndag-fredag)

1600 kr/vecka

Båthyra för Nybörjargruppen

450 kr/vecka

Båthyra för Grön/Blå/Tävlingsgrupp

700 kr/vecka

En vecka sjölekis (förmiddag eller eftermiddag)

600 kr/vecka

Mer segling och kurser
Seglarskola för ungdomar/vuxna
Det har kommit en del önskemål om att
skapa en grupp även för ungdomar och
vuxna. Idag har vi enbart optimistjollar att
tillgå men det finns möjlighet att bilda en
eftermiddagsgrupp kl 15-18 om man har
egen båt. Vid intresse skicka ett mejl till
bmbk.seglarskola@gmail.com
Träningssegling
På tisdagar v. 28-31 kl. 15.30-17.30 kommer
vi att ha träningssegling för alla medlemmar
som vill prova på eller träna lite extra. Det
går bra att låna en av våra optimistjollar och
ungdomar/vuxna tar med egen båt. Det är
gratis för alla medlemmar. Övriga betalar
100 kr/tillfälle. Swisha till seglarskolan
123 644 5241 och ange ”träningssegling/
prova på”.
Hyra av optimistjolle
Det går bra att hyra en optimistjolle för
100 kr/timme för alla medlemmar, kl. 15-18
måndag-torsdag
Fråga efter någon av seglarskoleinstruktörerna eller seglarskoleansvariga Susanne om
lån av båt. Swisha till seglarskolan
123 644 5241 och ange ”båthyra”.

Poängseglingar
För alla ni som vill prova på att tävla så har
vi poängseglingar på söndagar. Det går bra
att låna en optimistjolle om man är medlem
och det finns en instruktör på plats som
visar hur allt går till. Det är bra om du har
gått seglarskolekurserna, minst en nybörjarkurs och en grön kurs innan du provar på
poängsegling. Om du vill vara mer förberedd rekommenderar vi att du även har gått
blå grupp.
Samling kl. 10.00 för första start ca 10.30.
Se mer information under fliken ”kappseglingsverksamheten” på vår hemsida.
Om du inte vill segla så kom ner och titta.
Eventuellt kan vi behöva lite hjälp med att
hålla i startflaggorna på bryggan.
Välkommen med eventuella frågor via mail:
bmbk.seglarskola@gmail.com

Privatlektion
Privatlektion med instruktör kostar från
500 kr/timme beroende på antal deltagare.
Hör av er vid intresse till Susanne på tel.
0768-89 25 16 eller sussebmbk@gmail.com
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FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA
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Sjölekis 2021
Barn 6 år (under året) och upp till 8 år är
välkomna att anmäla sig till BMBK:s sjölekis.
Här ges en introduktion till segling och
båtliv på ett lekfullt och kravlöst sätt. Tanken
är att man ska få upp ögonen för havet, vindar
och segelbåtar. Kursen kan ses som en förberedelse till seglarskolans nybörjarkurs. Man
får under dessa halvdagar följa med BMBK:s
instruktörer ut på havet i motorbåt, sitta med
i optimistjolle, fiska krabbor, bada, leka roliga
lekar och mycket mer.
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Vi ställer inga krav på simkunnighet men en
egen flytväst och vattenvana krävs. Man kan
välja om man vill gå förmiddagskursen
kl. 9.00-11.30 eller eftermiddagskursen
kl. 12.30-15.00 måndag – fredag v. 28-30.
Det krävs minst 5 barn/grupp för att köra,
så om kursen blir inställd meddelas detta en
vecka före kursstart. Avgiften är 600 kr/
vecka och barnet behöver vara medlem i
BMBK. Medlemsavgiften är 100 kr/år.
Anmälan görs via vår hemsida:
www.bmbk.nu/seglarskolan

Aktiviteter
på land
Vi hoppas att vi kan köra eftermiddagsoch kvällsaktiviteter på land nere på
Tampen såsom t ex disco, skattjakt osv, men
det beror på hur Folkhälsomyndigheternas
rekommendationer kommer att se ut i
sommar. Håll utkik på instagram
(”bmbkseglarskola”) eller på sommarens
schema nere vid klubbhuset.
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Vill du segla
mer? Varför
sluta när
sommaren
är slut?

Till minne

När sommarlovet är slut kan du vara med
i ett nytt seglargäng i en segelklubb där du
bor. Då kan du vara med och segla efter skolan
någon dag i veckan och åka på seglarläger
och ”hänga” med kompisar. Om du funderar
på vad din närmsta seglarklubb heter, så fråga
seglarskoleansvariga Susanne så hjälper hon
gärna till: bmbk.seglarskola@gmail.com
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En av BMBK:s grundare
har gått ut tiden.
Hans Magnusson somnade
in i en ålder av 82 år, när
sommaren var som vackrast
den 24 juli 2020.
Han sörjs närmast av sin hustru Anita,
barnen Lars och Karin med familjer.
Hasse Magnusson var en av grundarna
som startade BMBK den 1 juli 1975. Man
visste att Hovenäsets segelsällskap hade en
bra verksamhet så till en början ingick
BMBK i deras verksamhet. Klubben fick
hyra marken av Skanska i 25 år och kunde

därmed börja på det som idag är en jättefin
klubb. Seglarskolan skulle vara grunden för
verksamheten med segeltävlingar förstås.
Hasse, som var en uppfinningsrik person,
gillade att förbättra saker och gjorde bl a en
”starttunna” som vi under många år använde
vid våra jolletävlingar och regattor.
Hasse var glad över att BMBK har utvecklats till den fina verksamhet som bedrivs
idag. Det bygger på att folk engagerar sig,
ställer upp och jobbar frivilligt.
Hans är mycket saknad av oss seglarvänner.
/Karin Karlsson

Hedersmedlemmar
Anders Netshagen och Christer Morat tilldelas hedersmedlemsstatus för sitt:
• mångåriga och starka engagemang i
klubben, t ex Anders ordförandeskap
under flera år.
• ihärdiga arbete för anläggningens
underhåll.
• Både Anders och Christer har vid flera
		 tillfällen lett och stöttat vid renovering
		 och ombyggnad av bryggor.
• Christer har bland annat gjort en
		 stark insats vid köksrenoveringen 2019.
• deltagande inom kappseglingssektionen
och sin vilja att sprida kunskap inom
klubben.
• Anders klubbmästare i Laser och
		 deltagare vid flera Triss-SM.
Tack för ert engagemang i klubben! Vi
hoppas på många år tillsammans framöver.
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Kläder med BMBK-tryck
Vi har många fina BMBK-kläder och andra
saker med BMBK:s emblem på som vi säljer
i samband med seglarskola och tävlingar.
Håll även utkik på vår hemsida, där du ev.
kommer kunna förbeställa det du vill ha, så
att du säkert får den storlek och det antal du

A

Här ser du en del av vårt sortiment, vi fyller
på med fler produkter till sommaren.

B

A. T-shirt (S - XL)
B. T-shirt (80 - 160 cl)

Hoodie (120cl - XL)

Mössa (OneSize)

Keps (OneSize)

Ryggsäck 16L
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vill ha! I samband med seglarskolan och
våra olika seglingar hämtar du sedan ut det
du beställt och betalat i förväg.

Om BMBK:s anläggning
Då 2020 präglats av pandemin så kunde
inte alla arbetsdagar genomföras som det var
tänkt, men uppslutningen var bra för de
dagar som genomfördes. Vid dessa tillfällen
genomfördes löpande underhåll på bryggor
och bommar samt de vanliga förberedelserna inför säsongsstart och avslut efter säsongen. Klubbhuset är nu nymålat exteriört.
Under 2021 är planen att vi skall bygga nya
sjösättningsramper och vi undersöker just
nu om vi kan införskaffa en arbetsflotte för
att enklare kunna sköta underhåll på bryggor
och framförallt bojar.
Då det sker en del andrahandsuthyrning av
båtplatser så har vi inför sommaren 2021
tagit fram en dekal att sätta på båten för att
lättare kunna identifiera att det är rätt båt
på rätt plats. Vi vill också göra er uppmärksamma på att se till att förtöja båtarna på
rätt sätt för att minska onödigt slitage på
bryggor och bommar. Rätt sätt vid förtöjning vid flytbryggor är att båten skall ligga
väl uppspänd mellan bommarna för att på
det sättet minska belastningen och att det
uppstår ”ryck” vid hårt väder och grov sjö.
Vi har också haft ett antal båtar som legat i
efter säsongen. Den tid som båtplatsen får
disponeras är 1 april till 15 okt. Skulle du av
någon anledning behöva ha din båt i sjön
före eller efter dessa datum så måste du
meddela detta till BMBK och även säkerställa att det sker en löpande tillsyn.
Om våra bryggor och båtplatser
Brygganläggningen består av flera delar.
Längst söderut, vid den gamla sjöbodslängan
finns den pontonanläggning som kallas
22

T-bryggan. Norr om T-bryggan ligger den
stora så kallade F-bryggan, med en yttre del
och en inre del. Längst norrut finns en liten
pontonbrygga, utan permanenta båtplatser
och den är främst avsedd för föreningens olika
aktiviteter när tillfällig tilläggning behövs.
Utöver pontonbryggorna finns det också
tre fasta bryggor inom klubbens område.
Vid pontonbryggorna finns båtplatser med
olika bredd, försedda med Y-bommar.
Användandet av dessa platser regleras genom
avtal mellan BMBK och respektive bryggplatsinnehavare.
För att anläggningen ska hållas i gott skick
kan vi alla hjälpas åt att hålla rent och snyggt,
hänga upp vattenslangar, rapportera skador
och agera om någonting behöver åtgärdas akut.
Båtplatser vid brygga
Andrahandsuthyrning av bryggplats får
ske till annan medlem i BMBK. Observera
att medlemskap gäller oavsett om båtplatsen
hyrs ut under en kortare eller längre tid.
Bryggplatsinnehavaren ansvarar för att
meddela namn, adress och telefonnummer
till BMBK:s kassör Eva Jaxing på e-post
eva.jaxing@telia.com, avseende den som hyr
i andra hand. Om du hyr ut din båtplats i
andra hand, så informera också om andra
väsentliga delar av avtalet, exempelvis hur
stor båt som får disponera platsen och vilka
regler som gäller beträffande förtöjning.
Felanmälan eller praktiska frågor rörande
anläggningen riktas till Håkan Franson
hakan.franson@live.se.
Överlåtelse av bryggplats sker enligt avtal
och administreras av Benny Johansson.
Beslut i frågan fattas av BMBK:s styrelse.

Ändring av adress, telefonnummer eller
andra förhållanden som påverkar BMBK:s
möjligheter att få tag i bryggplatsinnehavaren
meddelas Benny Johansson.
olleringare@gmail.com.
Båtplatser på land
BMBK arbetar löpande för att uppdatera
och sammanställa förteckningen över landplatser, som finns anslagen på klubbens
anslagstavla på klubbhuset på Tampen.
Titta gärna i förteckningen - upptäcker du
någon felaktighet avseende din plats kontaktar
du Peter Merck i styrelsen, merck@telia.com
alternativt 076-103 51 08.
Landplatserna faktureras av klubben utifrån vad som är registrerat i IdrottOnline
(klubbens medlemsregister). Om du inte fått
någon faktura - hör gärna av dig! Det kan
behövas en uppdatering i IdrottOnline.

Parkering
Vi har fått in flera synpunkter på att bilar
parkeras i vårt hamnområde och vill bara
påminna om att bilar bara får finnas där i
samband med ”lastning och lossning”.
Behöver du parkera så hänvisar vi till långtidsparkeringen som finns mitt på ön.
Målning av båtbotten
Vid målning av båtbotten med biocidfärg
så skall marken täckas med marktäckande
material. Miljöfarligt avfall såsom färg och
kemikalier samlas in och lämnas till kommunens återvinningsstation. Övrigt avfall
kan slängas i klubbens avfallsbehållare.
Tack för visad hänsyn!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA

Arbetsdagar 2021
Vi har vi planerat in ett antal arbetsdagar då vi tillsammans tar tag i olika aktiviteter som
behöver utföras för att vi skall få en trevlig upplevelse på vår fina anläggning. Ta gärna med
dig egna verktyg och redskap, såsom skruvdragare med torxbits, hylsnyckelsats, grästrimmer
mm, så att vi får så effektiva arbetsdagar som möjligt. Efter utfört arbete serveras fika.
Arbetsdag 1: lördag 1 maj, kl 10.00
Här öppnar vi upp klubben inför sommarsäsongen och röjer efter vinterns projekt.
Arbetsdag 2: lördag 5 juni, kl 10.00
Bottenmålning av följebåtar, underhåll av klubbstugan mm.
Arbetsdag 3: lördag 3 juli, kl 10.00
Fortsatt arbete på anläggningen och förberedelser inför seglarskolan
Arbetsdag 4: lördag 7 augusti, kl 10.00
Upptagning av följebåtar, sjösättningsramper mm.
Arbetsdag 5: lördag 25 september, kl 10.00
Tar upp bryggkjolar, bär in båtar i klubbstugan och stänger klubben inför vintern.

Övrigt
Försäkring
Som medlem i BMBK är man försäkrad när
man vistas inom klubbens område och både
klubbhus och sjöbodar är fullvärdesförsäkrade.
Läs mer om båtklubbsförsäkringen via
Svenska Sjö här:
www.svenskasjo.se/for-batklubbar
Medlemsregister
BMBK behöver er hjälp för att hålla medlems
registret uppdaterat! Det är viktigt att du
meddelar ändringar av dina kontaktuppgifter
till klubben.
Maila dina aktuella kontaktuppgifter
(adress, telefon och e-postadress) samt person
nummer till: bmbk.styrelse@gmail.com
Det är styrelsens ambition att kunna kommunicera med er medlemmar via e-post,
för att t ex skicka ut BMBK-nytt och annan
viktig information.

Hyra klubbhuset på Tampen
BMBK:s klubbhus på Tampen har ett av
Malmöns bästa lägen precis vid vattnet!
Klubbstugan passar perfekt för After Work,
middagar eller andra sammankomster för
upp till 30 personer. Under sommaren 2019
moderniserades klubbstugan och det finns
nu en komplett kökslösning, bord, stolar
och viss övrig utrustning. Att hyra klubbstugan kostar 1500:- per dag.
Mer information finns på hemsidan:
www.bmbk.nu/hyraklubbstugan
Är ni intresserade av att hyra klubbhuset?
KontaktaFÖLJ
PeterOSS
perPÅe-post:
merck@telia.com
FACEBOOK:
BOHUS-MALMÖNS
SEGLARSKOLA

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM:
BMBKSEGLARSKOLA

Tänk på att det behövs deltagande på minst 2 arbetsdagar för att fullgöra arbetsplikten
för dig som hyr en båtplats eller sjöbod.
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Kassören om medlemskap,
avgifter och ekonomi
Att vara medlem och betala medlemsavgift i
BMBK innebär att du är med och stöttar
klubben ekonomiskt och visar uppskattning
för det engagemang och arbete som alla
frivilliga bidrar med.
Medlemskapet är en förutsättning för att
vara med i seglarskolan, att hyra landplats
och att använda vår fina anläggning.
Givetvis är även de som har bryggplats och
eller sjöbod medlemmar.
Medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller inom klubbens områden
inklusive försäkrad klubbs normala vattenområde som används för träning och tävling.
Sedan några år har vi alla medlemmar
registrerade i IdrottOnline som är ett
gemensamt verksamhetssystem för svensk
idrott och hjälper oss som förening att
administrera allt på ett ställe, hemsida,
medlemsregister, ansökan om LOK-stöd
och mycket mer. Du som medlem registrerar själv dina uppgifter och vi uppdaterar
ditt engagemang i klubben. Utifrån dessa
uppgifter skickas faktura för medlems
avgifter ut huvudsakligen i mars varje år.
Sker ändringar under året kan faktura
skickas ut i samband med det.
Saknar du faktura för ditt medlemskap kan
det bero på att du inte finns i IdrottOnline
eller att dina uppgifter är inaktuella. Kontakta styrelsen om dina uppgifter behöver
uppdateras eller gå in via www.bmbk.nu,
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klicka på ”föreningen” och sedan på
”ansökan medlemskap BMBK” för att fylla
i dina uppgifter så vi kan skicka en faktura
för ditt medlemskap. Samma gäller om du
vill bli ny medlem såklart! Skicka gärna ett
mail till bmbk.styrelse@gmail.com och
berätta om din medlemsansökan så blir det
enklare för oss. Det hjälper med information som att du vill hyra landplats, har gjort
upp om att hyra i andra hand eller att du
bara vill vara medlem helt enkelt!
Här i BMBK-nytt finner du även balansoch resultatrapport från verksamhetsåret
som avslutades 2020-04-30.
Eva Jaxing
Kassör i BMBK

Medlemsavgifter mm
för säsongen 2021/2022
Medlemsavgifter och andra avgifter gäller
för verksamhetsåret som löper från 1 maj
till 30 april året därpå.
Faktura för säsongens medlemskap och
avgifter för bryggplatser mm skickas ut i slutet
på mars och skall betalas in på föreningens
Plusgiro nr 806860-3 med förfallodag den
30/4-2021. För de medlemmar som inte
betalar fakturan i tid kommer en påminnelse
avgift på 500 kr att krävas in.
A. Medlemskap
(Första medlemmen i en familj) 150:A1 Familjemedlemskap
(Samtliga medlemmar i familjen) 350:B. Medlemskap för ytterligare medlemmar
i familj eller barn under 15 år 100:C. Landplats sommar (på träbryggan åt
sjön eller åt vägen) 200:D. Landplats vinter (åt vägen) 300:E. Sjöbod mindre (Sjöbod 1 till 24
samt 51 till 58) 600:F. Sjöbod större (Sjöbod 25 till 44) 650:G. Bryggplats, 250 cm bred 2 606:H. Bryggplats, 300 cm bred 3 127:I. Bryggplats, 350 cm bred 3 648:J. Bryggplats, 400 cm bred 4 169:K. Vinterförvaring av jolle i klubbhuset 500:(Obs mycket begränsat antal platser!)
För sjöbods- och/eller båtplatsinnehavare:
M. som inte varit med på någon arbetsdag
under 2020, 900:N. som varit med på endast en arbetsdag
under 2020, 450:O. som varit med på två eller fler arbetsdagar
under 2020, 0:-

Vid förändring i engagemang från föregående
kalenderår ber vi dig meddela detta senast
1 mars 2022.
För frågor eller ändringar kontakta:
bmbk.styrelse@gmail.com
Tänk på att arbetsplikten genomförs
verksamhetsåret innan, vilket betyder att
deltagande på minst 2 arbetsdagar under
sommaren 2020 gör att du slipper betala
arbetsplikten för verksamhetsåret
2021/2022.
Notera att ägare av ej registrerad uppställd
båt/trailer på landplats påförs för varje utebliven årsavgift dubbel avgift/år (medlemskap
+landplats sommar&vinter x 2).
Eva Jaxing
Kassör i BMBK
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Resultaträkning

Balansräkning

Bohus-Malmöns Båtklubb
854600-4972
		
Resultaträkning
Föreningens intäkter
Intäkter från medlemmar
Seglingsintäkter
Triss-SM
Bidrag
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Varor och material
Reparationer och underhåll
Arrenden
Övriga externa kostnader
Lön till instruktörer
Utbildning
Triss-SM
Avskrivning särskild post
Avskrivningar
Summa föreningens kostnader
Föreningens resultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Årets resultat

Bohus-Malmöns Båtklubb
854600-4972
2019-05-01 –
2020-04-30

2018-05-01 –
2019-04-30

2017-05-01 –
2018-04-30

505 601
489 777
493 107
271 453
247 454
204 748
51 220			 
26 701
57 745
854 975
794 976
697 855

-114 659
-56 941
-75 577
-66 572
-83 190
-17 365
-37 456
-250 830
-702 590

-82 997
-38 504
-74 063
-87 652
-102 200
-7 700
-244 643
-637 759

-30 798
-112 769
-24 500
-98 064
-96 600
-12 200
0
-291 034
-238 177
-904 142

152 385

157 217

-206 287

0
0

0
0

0
0

152 385

157 217

-206 287

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader och bryggor
Båtar och inventarier
Summa anläggningstillgångar

2 698 048
84 683
2 782 731

2 920 912
112 649
3 033 561

3 145 000
64 755
3 209 755

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar på medlemmar
Förutbetalda kostnader
Bankmedel
Kassa
Summa omsättningstillgångar

7 220
98 350
50 922
1 307 564
40
1 464 096

1 506
0
50 116
1 057 877
2 875
1 112 374

16 958
0
0
777 663
2 115
796 736

Summa tillgångar

4 246 827

4 145 935

4 006 491

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Insatskapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital

2 783 725
785 407
152 385
3 721 516

2 783 725
628 189
157 217
3 569 131

2 783 725
834 476
-206 287
3 411 914

0

0

0

503 458
0
21 853
525 311

552 990
0
23 813
576 803

342 263
0
252 314
594 577

4 246 827

4 145 934

4 006 491

Balansräkning

Långfristiga skulder
Medlemslån
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Förskott från medlemmar
Upplupna kostnader
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
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BMBK:s styrelse för
verksamhetsåret 2020/2021
ORDFÖRANDE
Johnny Isdahl
johnnyisdahl@gmail.com
070-378 49 10
Prästgårdsgränd 7, Bohus-Malmön
KASSÖR
Eva Jaxing
eva.jaxing@telia.com
070-213 85 49
Källbacken 5, Bohus-Malmön
SEKRETERARE samt LEDAMOT
landplatsansvarig, uthyrning
klubbhus
Peter Merck
merck@telia.com
076-103 51 08
Store Pelles gränd 10, Bohus-Malmön
INTENDENT Bryggor och sjöbodar
Håkan Fransson
hakan.franson@live.se
076-786 52 45
TÄVLINGSANSVARIG
Charlotte Åkesson
chakesso@gmail.com
079-336 8793
SEGLARSKOLEANSVARIG
Susanne Isdahl
sussebmbk@gmail.com
0768-89 25 16
Prästgårdsgränd 7, Bohus-Malmön  
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Kalendarium 2021
Aktivitet

Datum

Samling Övrigt

Betala avgifter till BMBK

fre 30 april		

faktureras

Seglarskolans anmälan öppnar lör 1 maj		

www.bmbk.nu

Arbetsdag 1

lör 1 maj

kl 10:00

ta gärna med verktyg och redskap

Arbetsdag 2

lör 5 juni

kl 10:00

följebåtar, bojar, klubbhuset mm

Midsommarregatta

sön 27 juni kl 10:30

Arbetsdag 3

lör 3 juli

Sommarregatta

sön 11 juli kl 10:30

Träningssegling

tis 13 juli

kl 15:30

Årsmöte

tis 13 juli

kl 18:30

Poängsegling

sön 18 juli kl 10:30

VALBEREDNINGEN
Per Ottosson (sammankallande)  
per@ottosson.com
070-747 24 94
Olle Ringares Gränd 4, Bohus-Malmön

Träningssegling

tis 20 juli

kl 15:30

Gubb- och Gumkampen

fre 23 juli

kl 15:30

Klubbmästerskap

sön 25 juli kl 10:30

Träningssegling

tis 27 juli

kl 15:30

Poängsegling

sön 1 aug

kl 10:30

Valberedningen söker engagerade medlemmar
som kan tänka sig ett uppdrag i styrelsen eller
valberedningen. Har du någon att rekommen
dera för uppdraget? Kontakta gärna styrelsen
eller Per i Valberedningen.

Träningssegling

tis 3 aug

kl 15:30

Sluttampen

fre 6 aug

kl. 16:00

Arbetsdag 4

lör 7 aug

kl 10:00

upptagning bojar, båtar, ramper mm

Arbetsdag 5

lör 25 sep

kl 10:00

stänga klubben för vintern

UNGDOMSOMBUD
Tindra Forssén
tindra2001@live.se
LEDAMOT
administration bryggplats & sjöbod
Benny Johansson
benny.johansson@ekmangroup.com
070-559 55 60
Olle Ringares Gränd 5, Bohus-Malmön

kl 10:00

klubbhuset, seglarskolan mm

E-post: bmbk.styrelse@gmail.com

Kallelse till
årsmöte 2021
Årsmötet 2021 hålls tisdagen den 13 juli
kl. 18.30 i klubbhuset. Dagordningen
följer stadgarna och kommer att anslås
tillsammans med kallelse på hemsidan
och våra anslagstavlor.
Välkommen!
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Bättre försäkring
till lägre pris
Som båtklubbsmedlem är du delägare i
Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar
som mer omfattande försäkring och lägre
premier. Men du får också andra fördelar
som resultatbonus och en smidigare skade
reglering.
Tillsammans med båtorganisationerna
arbetar vi ständigt med att utveckla de
bästa båtförsäkringarna och trygghets
lösningarna för dig och din båtklubb.
Välkommen att räkna ut din
premie på www.svenskasjo.se
eller läs av QR-koden.

010-490 49

00

dygnet runt

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av
riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi
det svenska båtlivet.

Ta tillvara på
solen även när
du gått i land!

Uppge

“BMBK
202 1 ”

för erbjudande

!

Passa på att nyttja det nya gröna avdraget på
15% för installation av solceller och 50% för
energilagring samt laddbox för elbilar.
Vi är experter på solceller. Med oss kan du känna dig
trygg då vi hjälper dig hela vägen från första kontakt till
färdig anläggning som producerar din egen gröna el!
Kontakta vår lokala representant Jenny Alvstråle idag
för att boka ett personligt kostnadsfritt konsultationsmöte när det passar dig.

Jenny Alvstråle Distriktsansvarig Säljare
076 587 38 48, jenny.alvstrale@cellsolar.se

DIN ELINSTALLATÖR PÅ ÖN
UTFÖR ALLT INOM EL.
Fyller dykluft till de dyksugna,
säljer godis, glass och dricka mm
i Färjekiosken. Stallen 35.
Telefon 0523- 357 67, 0705-83 57 60
el.dykservice@telia.com

Avsändare:
BMBK c/o M. Erikson
Ågårdsvägen 23
341 41 Ljungby

www.bmbk.nu

