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Hej båtvänner!
Vid verksamhetsårets ingång 2017
hade ett gediget renoveringsarbete
genomförts i klubbens långsiktiga
vision att underlätta båtinnehav och
främja båtsport. En vision som i
generationer varit ankaret i klubbens
beslut och prioriteringar.
Till detta året mönstrade fyra nya
personer på i styrelsebesättningen
– fulla av energi och ivriga att ta över.
Styrelsen består nu av en härlig
sammansättning personer som alla är
engagerade i att föra vidare visionen
och arvet som format BMBK genom
generationer.
I traditionell anda delas BMBK-nytt
ut i pappersform där du kan ta del av
styrelsens berättelse från verksamhetsåret och sommarens kommande
aktiviteter.
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

DELAR AV NYA STYRELSEN

ÅRETS SEGLINGAR 2018
Sommaren 2018 arrangerar vi nya seglingar och hoppas få se dig på Tampen då
– i båt, som funktionär eller som publik!
SEGLING

RORSMANSMÖTE

ANTAL SEGLINGAR

Söndag 24 juni

Midsommarregatta

10:30

2

Lördag 7 juli

Liros Cup BMBK-dagen

10:30

1 eller 2

Söndag 15 juli

Poängsegling

10:30

2

Söndag 22 juli

Poängsegling

10:30

1 eller 2

Söndag 29 juli

Poängsegling

10:30

1 eller 2

Lördag 4 aug

Sluttampen

10:30

1 eller 2

OBS – TVÅ AV SEGLINGARNA ÄR PÅ LÖRDAGAR!

KALLELSE TILL
ÅRSMÖTE 2018
Årsmötet 2018 hålls tisdagen den 10
juli i klubbhuset och börjar kl. 18.30.
Dagordningen följer den som anges i
stadgarna. Dagordningen kommer att
anslås tillsammans med kallelse både
på hemsidan och på anslagstavlor.
Välkomna!
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SEGLINGSSÄSONGEN 2017
Årets seglingssäsong bjöd som vanligt på alla sorters väder och deltagarnivåer.
Midsommarregattan hade fler seglare
på land som fixade båtar än seglare i
vattnet men sedan tog det snabbt fart
och alla klasserna bjöd på roliga tävlingar. Som vanligt hade vi kapsejsningar, haverier och många roliga dueller. Det var många nya seglare som
kom ner och provade på i lånebåtar
efter att ha gått på seglarskola och det
föddes många nya kappseglare! Hoppas
att 2018 bjuder på ännu mer tillväxt –
ses på bryggan!
BMBK-dagen genomfördes söndagen
den 9:e juli och enligt tradition var det
mycket seglare på BMBK denna dag.
Vinden var måttlig till en början men
ökade till andra seglingen. Regattan
BMBK-dagen ingår i LIROS Cup, som
indelas i en vårcup och en höstcup, som
en av 12 seglingar i höstcupen som
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pågår från juli till augusti. Deltagandet
från andra klubbar var stort och BMBK
hade också med några nybörjare dagen
till ära. Totalt genomfördes två seglingar
med Laser, Optimistjolle A, B, och C,
RS Feva, Zoom 8 och E-Jolle.
Kafeterian hade full fart och bullar och
korv förgyllde tillvaron för publik och
tävlande.
Lördagen den 7:e juli i år (2018) är det
dags för Liros Cup igen och vi hoppas
att framförallt hemmaoptimisterna
revanscherar sig!
TUSEN TACK alla funktionärer för
ert engagemang och er entusiasm!

SEGLINGSRESULTAT 2017
23<))4f:;,9:2(7)4)2

OPTIMIST A
Josefine Ottosson

LASER
Johnny Isdahl

OPTIMIST B
Victor Isdahl

TRISSJOLLE
Laveno Ling

OPTIMIST C
Wille Johansson

76f5.:,.305.¶:644(9*<7,5

OPTIMIST A
Josefine Ottosson

LASER
Benny Johansson

OPTIMIST B
Otto Johansson

TRISS
Per och Jessica Ottosson

BMBK:s seglingsansvarige,
Per Ottosson
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SEGLARSKOLAN 2018
Just nu längtar vi återigen efter sommaren på Malmön. Och alla glada barn på
Sjölekis och Seglarskolan. 2017 blev ett bra år igen för Seglarskolan. I princip alla
våra kurser var fullbokade.
Vår Seglarskola är omtyckt på ön och
vi hade återigen 130 olika barn på
Sjölekis och på Seglarskolan. Vi vet att
barnen tycker om vår verksamhet och
en enkät som vi gjorde bland föräldrar
efter säsongen visar att också föräldrar
uppskattar detta.
Vi har ett 15 tal optimister som hyrs ut
varje vecka och de är mycket uppskattade små farkoster. Dock är behovet
fortfarande stort och det är oftast brist
Vårt fantastiska team av ledare denna
sommar består av Harriet Westerholm,
Vilde Vega, David Malmberg,
Evanna Ottosson, Jacob Olvik, Martin
Håkansson, Ellen von Sydow, Arvid
Laveno Ling, Kalle Carlsson, Ella
Abelson, Arvid S Axelsson och så några
till. På Tampen får ni många kamrater
och kan inspireras av dessa duktiga
instruktörer! De flesta av våra instruktörer har själva varit elever och deltagare på seglarskolan de senaste 10 åren,
har gått flera kurser och utbildat sig i allt
om segling för barn och ungdomar samt
säkerhet till sjöss. Det borgar inte bara
för god förståelse för eleverna och deras
behov utan också för verkligt engagemang.
12

på optimister som gör att vi inte kan
ta emot ännu fler barn. Om du har en
bättre begagnad optimist som du kan
tänka dig att låna ut till oss, så får du
gärna höra av dig till oss.
Glöm inte heller att kolla in oss på
Facebook. Där publiceras nyheter och
bilder från våra aktiviteter.
Vi ses på Tampen!
Alla ledare genom George Olvik
I BMBK:s seglarskola finns plats för
alla! Vi har grupper från nybörjare till
tävlingsgrupper! För de yngsta har vi
Sjölekis – vår populära inkörsport till
seglarskolan. Mer detaljerad information om kurser och program hittar du
längre fram i tidningen.
Du som kanske bara vill känna på
stämningen är välkommen att delta på
ledarnas kvällsaktiviteter som ”Snok
och sök”, ”Fångarna på Tampen” m m,
eller de omåttligt populära Discokvällarna där vi årligen sätter nya deltagarrekord – håll utkik på öns anslagstavlor!

SEGLARSKOLANS KURSER 2018
Läs igenom kursbeskrivningarna på
nästa uppslag noga innan du anmäler
dig. Det gör det lättare för dig att välja
rätt kurs utifrån dina förkunskaper.
Det är viktigt att hamna i rätt grupp
för att seglingsintresset skall vakna
och bestå!
VECKA
27, 2–6 Juli
28, 9–13 Juli
29, 16–20 Juli
30, 23–27 Juli
31, 30–3 Aug

Sjölekis fm
Sjölekis fm
Sjölekis fm

För anmälan till kurserna, se under
rubriken ”Kursinformation” på nästa
sida eller på BMBK:s hemsida
www.bmbk.nu.

KURSER
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs
Nybörjarkurs

KURSINFORMATION
O Alla kurser är fem dagar. Måndag–

fredag kl. 9:00–15:00, med lunchrast
kl. 11:30–12:30. Det finns alltid en
ledare kvar på denna rast för de barn
som har egen matsäck och äter denna
vid klubbstugan. Första samlingen är
måndag kl. 9:00.

O Kursavgiften är 1300 kr och omfattar

Forts 1
Forts 1
Forts 1
Forts 1 och 3
Forts 1

Forts 2
Fortsättning 3
Tävlingsgrupp
Forts 2

en veckas kurs samt träningssegling
en gång i veckan. Någon särskild
kallelse skickas inte ut.

O Anmälan sker via e-mail till BMBK.

seglarskola@gmail.com, till vilket
även ett anmälningsformulär ska
fyllas i och bifogas (finns på hemsidan:
www.bmbk.nu/seglarskolan).

O Vid anmälan uppges namn, person-

nummer, adress och telefonnummer
både sommar- och vintertid. Glöm
inte att ange vilken vecka och kurs du
vill gå samt om du har egen båt eller
vill hyra båt.

O Medlemskap i BMBK skall lösas för

att få delta i seglarskolan. Medlemsavgiften på 100 kr sätts in på BMBK:s
pg-konto. Detta är obligatoriskt –
ange namn etc.
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O Anmälan är bindande. Meddela

oss minst tre veckor i förväg om du
får förhinder, annars debiteras halva
kursavgiften.

O Vi tar emot max 10 deltagare/kurs.

OBS – du skall vara minst 8 år
(under året) och kunna simma 200 m
på djupt vatten.

O Deltagarna tar med egen båt, fullt

utrustad och riggningsklar redan
första dagen. BMBK har båtar till
uthyrning, främst för det första året i
seglarskolan. Om intresse att hyra båt
finns så meddela detta vid anmälan.

O Betalning sker kontant vid kursstart

eller till BMBK:s Plusgiro nr 806860-3.
Ange barnets namn, kurs, samt
kursvecka på anmälan!
Betalar ni via Pg ta med kvitto på er
inbetalning på måndag morgon.

O Vi vill se målsman eller annan vuxen

kl. 09:00 vid klubbhuset på måndag
morgon för att ge mer information
om veckan.
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KURSBESKRIVNING
NYBÖRJARKURS

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. Du lär dig seglartermer,
namnen på båtens olika delar, seglingens
grunder och sjövett. Du lär dig också
att rigga och segla båten. Vi lär oss att
kapsejsa och känna oss trygga ute på
vattnet. Det här är också kursen för
dig som gick förra året men vill fräscha
upp dina kunskaper.
FORTSÄTTNING 1

Denna kurs kräver genomgången
nybörjarkurs. Du skall också kunna
framföra båten själv i lugnt vatten.
Vi lägger betoningen på att kryssa, slöra
och länsa. Vi lär oss väjningsregler och
mer om segling.
FORTSÄTTNING 2

Du bör kunna alla seglingssätt väl och
till stor del kunna framföra båten själv.
Vi lär oss grunderna till kappsegling.
FORTSÄTTNING 3

Det här är kursen för dig som är sugen
på att vidareutvecklas inom kappsegling. Vi övar på teknik och taktik. Du
bör kunna hantera båten i ”alla” väder.
Ev. ges tillfälle till introduktion till
sjökort och navigation.

TÄVLINGSGRUPP

Denna kursen har fokus på kappseglingsregler och taktik, startträning
kappseglingar och trimning av egna
båten. Med tanke på att vi har starka
kappseglarnamn bland instruktörerna
så ges här en unik möjlighet att vinna
tävlingskunskap.
FEVA, ZOOM 8, E-JOLLE,
TRISS, 420 M.M.

Om ni är intresserade av att lära er
segla större jolle, kontakta Seglarskolan
så kan vi se hur vi löser det gemensamt! Det vore kul att se er lite äldre
fortsätta segla när ni vuxit ur optimisten.
POÄNGSEGLINGAR OCH REGATTOR

På våra poängseglingar och regattor
kan alla som har genomgått nybörjarkurs vara med. Man tävlar i olika
klasser och nivåer beroende på ålder
och förkunskaper. Se ytterligare information i denna tidning och i våra
annonser på klubbstugan och vid Konsum. Som deltagare på seglarskolan får
alla en möjlighet att lära sig mer om
segling och dra nytta av allt positivt
som följer med seglingen. Från sjövett
till gott kamratskap!
Välkomna!
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SJÖLEKIS
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 (och en framtida seglarkarriär?).
Man får under dessa halvdagar följa
med BMBK:s instruktörer ut på havet
i motorbåtar, sitta med i segelbåtar, lära
sig båttyper, bygga sandslott, fiska

krabbor, bada och mycket mer. Vi
ställer inga krav på simkunnighet men
en egen flytväst och vattenvana krävs.
Vi träffas på måndag morgon kl.
8:30 (tisdag-fredag börjar vi kl. 9:00)
och håller på fram till kl. 11:30.
Kursavgift: 600 kr. Anmälan och
betalning sker på samma sätt som för
seglarskolan, se kursinformationen.
Välkommen till härliga veckor med
sjölekis och seglarskola!

INTENDENTEN INFORMERAR OM
BMBK:S HAMN
När jag skriver detta så faller snön utanför fönstret och det känns ganska avlägset till
sommaren, men kalendern säger att det är dags att förbereda inför sommarens sköna
stunder. Med våra nya bryggor på plats så hoppas vi nu på en sommar då vi kan
njuta av våra investeringar och vårt nedlagda arbete.
Självklart finns det som vanligt en del
förbättringsarbete att göra och bland
annat så planerar styrelsen att installera
ett kök i klubbstugan som vi kommit
över begagnat till ett bra pris.
Har du tid och lust att hjälpa till med
köket så tas hjälp tacksamt emot så vi
kan hålla nere kostnaderna för klubben.
Hör i så fall av dig till någon i styrelsen.
NYA BRYGGOR

Ja, så kom då äntligen våra nya bryggor
på plats under föra året. Visserligen
försenade men visst blev det bra.
Det blev lite strul eftersom några inte
fick tillgång till sina platser som planerat, men med en positiv anda så löste
det sig bra. Medlemmar som planerade
sjösätta senare lånade ut sina platser
vilket var mycket uppskattat.
URD-BRYGGAN

Bryggan som ligger mellan norra sjösättningsrampen och F-bryggan går
numera under namnet Urd-bryggan, då
den gamla spolades bort under stormen
Urd vintern 2016/2017.
22

Bryggan är nu återuppbyggd med
hjälp av frivilliga insatser från medlemmar.
En grupp ledd av Anders Netshagen
bestående av Christer Morat,
Per Hallberg, Marcus Malmering,
Erik Norström, Bengt Knape,
Kurt Svantesson och Jan Jonson
jobbade hårt med bryggan som nu är
återställd och i ännu bättre skick än
tidigare. Stort tack till er alla.
UTVÄNDIG MÅLNING AV
KLUBBHUSETS FÖNSTER

Under sommaren 2017 så kittades och
målades klubbstugans fönster av
Flemming Carlborg. Det blev mycket
fint. Sådana initiativ uppskattas – stort
tack för din insats.
SÄKERHETSSTEGAR

För att öka säkerheten i hamnen så har
styrelsen beslutat att våra badstegar
skall ligga i hela vintern och inte tas
upp på hösten som tidigare.
Jan Cederlund har skänkt en badstege
till klubben, så nu har vi två på yttre
F-bryggan och en på T-bryggan. Stort
tack för den.

<9+)9@..(5

Med avsikt att öka säkerheten i hamnen
har vi för utvärdering köpt en nedfällbar stege för montage på Y-bom, som
nu sitter monterad på en Y-bom mitt på
yttre F-bryggan. Stegen verkar bra så
klubben kommer att köpa ytterligare
5 st för montage på inre F-bryggan och
på T-bryggan.
SJÖSÄTTNINGSRAMPER

På våra arbetsdagar snickrar vi träramper
till våra sjösättningsramper. Dessa är
till för att underlätta vid sjösättning av
medlemmarnas jollar. Tyvärr används
ramperna av medlemmar och icke
medlemmar till att sjösätta tunga ekor
mm och träramperna körs sönder.
Ser du någon som sjösätter tunga båtar
på våra träramper så hänvisa gärna
vederbörande till kommunens ramp.
EL OCH VATTEN

Upphandlingen av el och vatten till
våra bryggor är nu klar och ordrar är
lagda. Enligt beställningen så skall
arbetet vara klart i mitten av april 2018.
Vatten/el-stolparna på bryggorna kommer att flyttas samt utökas med en så
att det maximalt skall bli 20 m till
närmaste vatten/el-stolpe för samtliga
bryggplatsinnehavare. Slangdimensionerna kommer bitvis också ökas så att
vattenflödet skall bli bättre.
LANDFÄSTE FÖR MATARBRYGGAN

Under vinterns högvatten blev krafterna
på matarbryggans fästen så höga att
stolpfästena brast. Detta berodde för-

modligen på att våra bryggor nu är
ordentligt förankrade och därmed inte
tillåter fasta förankringar.
Det har nu skavt rejält på trästolparna
vilket behöver åtgärdas och ett nytt
landfäste behöver ordnas. Olika alternativ undersöks för närvarande och
offerter tas in. Målet är att ha även det
klart när säsongen drar igång.
LÄCKAGE I SJÖBODARS
RÄNNDALAR

Några av sjöbodarna i den södra
sjöbodslängan, nr 1–24 och 51–58, har
haft läckage och vid inspektion noterades att fem av ränndalarna hade väldigt
dålig plåt.
Klubben har under vintern haft en
plåtslagare som bytt plåtarna så nu bör
det vara tätt igen, men eftersom klubben
inte kan besiktiga inifrån så hör av dig
snarast till någon av intendenterna om
du ser något läckage.
UTHYRNING AV BÅTPLATSER

Om något skulle hända med någon av
båtarna i hamnen så är det viktigt att
klubben har kontaktuppgifter till alla
båtars ägare.
Det är ganska många som hyr ut sin
plats men tyvärr rapporterar inte alla in
att platsen är uthyrd, vilket försvårar
styrelsens och bryggvärdarnas arbete,
så om du hyr ut din båtplats i sommar
så meddela hyresgästens kontakt- och
)9@..(9),;,
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båtuppgifter till Sonny Bergman på
telefon 0739-023082 eller mejl sonny.
bergman@telia.com.
Vi behöver veta namn, adress, telefonnummer, båtmodell, längd, bredd och

i vilket försäkringsbolag båten är försäkrad. Meddela även hyresgästen att
man skall vara medlem i BMBK för att
få hyra en plats i andra hand.

UNDERHÅLL AV SJÖBODAR
Enligt det nya sjöbodsavtalet ansvarar
varje sjöbodsarrendator för underhållet
av sin sjöbod medan klubben ansvarar
för de gemensamma taken.
Många av sjöbodarna underhålls bra
och ett flertal har gjort förbättringar
under sommaren 2017.
Men det finns även exempel på sjöbodar
som har rutten vägg- och dörrpanel,
ruttna fönster och flagad färg. Om du
vet att din sjöbod behöver underhåll så
planera redan nu in tid i vår/sommar för
målning etc.
För att underlätta för sjöbodsägaren
finns en färgspecifikation, som även
garanterar att vi har samma kulör på
sjöbodarna (finns även på BMBK:s
hemsida):
Dörrar, foder och vindskivor
Grundfärg: Alcro Bestå Grundfärg trä
för utomhusbruk

Täckfärg: Alcro Bestå Fönsterfärg trä,
Kulör: Vit (Alcro std kulör)
Glans: Halvblank
Sjöbod 25-44 och Klubbstugan
Grundfärg: Alcro Bestå Grundfärg trä
för utomhusbruk
Täckfärg: Alcro Bestå Täckfärg trä
Kulör: 478 Mörkröd
Glans: Halvmatt
Sjöbod 1-24 och 51-58
Täckfärg: Falu rödfärg, Kulör: Röd.
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VILL DU HYRA KLUBBHUSET?
Här finns enklare bord och stolar och
lokalen rymmer ca 25 personer som
kan sitta vid bord. Städ ingår inte men
den fina utsikten mot havet gör det!

Priser: 200 kr för halvdag, 500 kr för
heldag eller kväll.
Kontakta george.olvik@gmail.com

ARBETSDAGAR
Som vanligt 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 tillsammans på 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
som vanligt fika.
Arbetsdag 1, Lördag, 5 maj, kl 10–13

Här öppnar vi upp klubben inför
sommarsäsongen och röjer efter
vinterns projekt.

Arbetsdag 2, Lördag, 2 juni, kl 10–13

Bottenmålning av följebåtar, underhåll
av klubbstugan mm.

FÖRSÄKRING
För alla BMBK:s medlemmar gäller att man är olycksfallsförsäkrad när man
vistas inom klubbens område och från och med våren 2017 är både klubbhus
och sjöbodar fullvärdesförsäkrade. Läs mer om båtklubbsförsäkringen via
Svenska Sjö här: svenskasjo.se/for-batklubbar.

Arbetsdag 3, Söndag, 8 juli, kl 10–13

Diverse underhållsarbete i hamnen.

Arbetsdag 4, Söndag, 5 augusti, kl 10–13

Upptagning av följebåtar, sjösättningsramper mm.

Arbetsdag 5, Lördag, 22 september, kl 10–13

KONTAKT
Om du har några funderingar eller
anmärkningar kring våra bryggor får du
gärna kontakta någon av bryggvärdarna:
för Yttre F: Christer Morat och Anders
Netshagen, Inre F: Bengt Wallin och
Roger Lärk samt för T-bryggan
Lars Legardt.
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Har du frågor kring sommar- och
vinterplatser på land kontaktar du
Charlotte Åkesson och när det gäller
sjöbodar och bryggplatser kontaktar du
Sonny Bergman eller Håkan Fransson.
Jag önskar er alla en skön båtsommar!
Sonny Bergman, intendent BMBK

Tar upp bryggkjolar, bär in båtar i
klubbstugan och stänger klubben inför
vintern.

Tänk på att det behövs deltagande på
minst 2 arbetsdagar för att fullgöra
arbetsplikten för dig som hyr en båtplats
eller sjöbod.

KASSÖREN INFORMERAR
Att vara medlem och betala medlemsavgift i en klubb eller förening innebär att man
är med och stöttar klubben ekonomiskt och visar uppskattning för det engagemang och
arbete som alla frivilliga bidrar med. Det uppskattas således om hela familjen betalar
medlemsavgift.
Medlemskapet är också en förutsättning
för att få vara med i seglarskolan, hyra
landplats och använda vår fina anläggning. Givetvis är det även så att de som
har en bryggplats och/eller sjöbod också
skall vara medlemmar.

den 30/4-2018. OBS! Samma datum som
förra året. För de medlemmar som inte
betalar i tid kommer en påminnelseavgift
på 500 kr att krävas in. Om något är
oklart kring dina avgifter så tveka inte att
höra av dig till mig!

Det är dags att betala medlemsavgifter
och andra avgifter för säsongen
2018/2019. (Vårt verksamhetsår löper
från 1 maj till 30 april året därpå.)

För frågor gällande landplatser kontakta
vår sekreterare Charlotte Åkesson,
chakesso@gmail.com, som håller i våra
landplatslistor.

Nytt för i år är att vi skickar faktura till er
på avgifter som ni ska betala. Vi har gått
igenom samtliga förteckningar över båtplats- och sjöbodsavtal, listor över landplatser samt inbetalda avgifter 2017 och
grundar fakturan på det. Vi kommer
säkert att ha missat något, svårast är ju
medlemmar och landplatser. Vi ber dig
som medlem att titta över fakturan och
återkoppla om något inte stämmer. Är det
någon som saknar faktura så är ni såklart
också välkomna att höra av er.

Tänk på att arbetsplikten genomförs
verksamhetsåret innan, vilket betyder att
deltagande på minst 2 arbetsdagar under
sommaren 2017 gör att du slipper betala
arbetsplikten för verksamhetsåret
2018/2019.

Betalning sker som tidigare till BMBK:s
Plusgiro nr 806860-3 och förfallodag är
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AVGIFTSLISTA BMBK SÄSONGEN 2018/2019:
A. Medlemskap (första medlemmen i en familj) 150: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 600:- (Sjöbod 1 till 24 samt 51 till 58)
F. Sjöbod större 650:- (Sjöbod 25 till 44)
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 2017, 900:N. som varit med på endast en arbetsdag under 2017, 450:6ZVT]HYP[TLKWr[]rLSSLYÅLYHYIL[ZKHNHY\UKLY!

För att det ska bli rätt på alla fakturor är
det av stor vikt att alla informerar styrelsen om förändringar i innehav av platser
etc sker.
Med förhoppning om en trevlig båt- och
seglingssäsong!
Eva Jaxing, Kassör BMBK
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RESULTATRÄKNING
BOHUS-MALMÖNS BÅTKLUBB
Resultaträkning

2016-05-01 –
2017-04-30

2015-05-01 –
2016-04-30

Intäkter från medlemmar
Seglingsintäkter
Bidrag

457 819
185 138
0

428 676
150 768
0

Summa föreningens intäkter

642 957

579 444

Föreningens kostnader
Varor och material
Reparationer och underhåll
Arrenden
Övriga externa kostnader
Lön till instruktörer
Utbildning
Triss-SM
Avskrivningar

-47 896
-115 296
-23 813
-77 901
-88 600
-20 750
0
-165 321

-28 149
-93 889
-71 439
-59 601
-79 200
-3 000
0
-165 576

--539 577

-500 854

Föreningens resultat

103 380

78 590

Ränteintäkter
Räntekostnader
Årets resultat (kr)

0
-1 920
101 460

0
-4 000
74 590

Summa föreningens kostnader

BALANSRÄKNING
BOHUS-MALMÖNS BÅTKLUBB
Balansräkning

2017-04-30

2016-04-30

Anläggningstillgångar
Byggnader och bryggor
Båtar och inventarier

1 432 840
79 740

1 733 512
109 965

Summa anläggningstillgångar

1 512 580

1 843 477

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar på medlemmar
Bankmedel
Kassa

14 558
0
1 952 053
200

14 558
0
585 822
1 075

Summa omsättningstillgångar

2 421 811

601 455

Summa tillgångar (kr)

3 934 391

2 444 932

Eget kapital och skulder (kr)
Eget kapital
Insatskapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital

1 329 100
733 016
101 460
2 163 576

1 329 100
484 981
173 445
1 987 526

0

196 000

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Förskott från medlemmar
Upplupna kostnader

1 078 978
668 024
23 813

3 500
257 906
0

Summa skulder

1 770 815

261 406

Summa skulder och eget kapital (kr)

3 934 391

2 444 932

Tillgångar (kr)

Långfristiga skulder
Medlemslån
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KALENDARIUM
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BÅTFÖRSÄ

A

ING

SÖNDAG 8 JULI
ARBETSDAG 3
Samling kl 10:00
Diverse underhållsarbete
i hamnen

Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

KR

LÖRDAG 7 JULI
BMBK-dagen / Liros cup
kl 10:30

SÖNDAG 29 JULI
Poängsegling
kl 10:30

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Seglarförbundet är
du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som smidig skadereglering, mer
omfattande villkor och resultatbonus för medlemmar. Nu får vi tillsammans pengar tillbaka
för tredje året i rad! Du får vara med och dela på 4,2 miljoner kronor genom direkt bonus
på 2018 års förnyelsepremie.

TÄ

SÖNDAG 24 JUNI
Midsommarregatta
kl 10:30

SÖNDAG 22 JULI
Poängsegling
kl 10:30

BÅ

LÖRDAG 2 JUNI
ARBETSDAG 2
Samling kl 10:00
följebåtar, klubbhuset mm

RN

SÖNDAG 15 JULI
Poängsegling
kl 10:30

Josefin, Laser Radialseglare
i världsklass, kund och en av
våra 247 000 delägare.

GA

NE

LÖRDAG 5 MAJ
ARBETSDAG 1
Samling kl 10
Ta gärna med egna verktyg mm

”Hos oss får
du vara med
och dela på
överskottet ”

R

TISDAG 10 JULI
Årsmöte
kl 18:30

U T MÄ

LÖRDAG 30 APRIL
Betala avgifter till BMBK se
sid 30-31

RO

R GA NI S A

TI

O

LÖRDAG 4 AUGUSTI
Sluttampen
kl 10:30
SÖNDAG 5 AUGUSTI
ARBETSDAG 4
kl 10:00
Upptagning bojar, båtar, ramper mm
LÖRDAG 22 SEPTEMBER
ARBETSDAG 5
kl 10:00
Stänga klubben för vintern

ůůƚŝŶŽŵƚƌćŶŝŶŐ
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BMBK:S STYRELSE FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2017/2018
ORDFÖRANDE
Johnny Isdahl
johnnyisdahl@gmail.com
0703784910
Prästgårdsgränd 7,
Bohus -Malmön

TÄVLINGSANSVARIG
Per Ottosson
per@ottosson.com
0707472494
Olle Ringares Gränd 4
Bohus-Malmön

VALKOMMITTÉ:
Pernilla Bruzelius Olofsson
pernillabruzelius@live.se
0735105093
Stallen 17
Bohus-Malmön

KASSÖR
Eva Jaxing
eva.jaxing@telia.com
0702138549
Källbacken 5
Bohus-Malmön

SEGLARSKOLEANSVARIG
George Olvik
george.olvik@gmail.com
0765053135
Olle Ringares Gränd 20
Bohus-Malmön

INTENDENT
Sonny Bergman
sonny.bergman@telia.com
0739023082

LEDAMÖTER
Stina Carlsson
stina.carlsson16@gmail.com
0733929890
Ostegatan 7
Bohus-Malmön

Vi söker ytterligare en
person till BMBK:s
valkommitté så hör av dig
till Pernilla eller någon i
styrelsen om du är
intresserad!

Håkan Fransson
hakan.franson@live.se
SEKRETERARE
Charlotte Åkesson
chakesso@gmail.com
0708132846
Olsebergsvägen 30
Bohus-Malmön

Madeleine Michaëlsson
info@madeleinemichaelsson.se
0703619359
Hästedalsvägen 27
Bohus-Malmön
UNGDOMSANSVARIG
Jacob Olvik
jacob.olvik@gmail.com

MEDLEMSREGISTER
BMBK behöver er hjälp för att hålla
medlemsregistret uppdaterat! Det är
viktigt att du meddelar ändringar av
dina kontaktuppgifter till klubben.
Maila dina aktuella kontaktuppgifter
(adress, telefon och e-postadress) samt
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personnummer hit, tack:
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.

DIN ELINSTALLATÖR PÅ ÖN
UTFÖR ALLT INOM EL.
)\OOHUG\NOXIWWLOOGHG\NVXJQD
VËOMHUJRGLVJODVVRFKGULFNDPP
L)ËUMHNLRVNHQ6WDOOHQ
7HOHIRQ
HOG\NVHUYLFH#WHOLDFRP
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AVS:
BMBK c/o M. Erikson
Ågårdsvägen 23
341 41 Ljungby
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Sommarens Teater:

TARTUFFE på Malmön
Komedi med bl.a. Regina Lund,
Kjell Wilhelmsen, Victor Trädgårdh, Bo Westerholm
Maria Hörnelius,°David SperlingTÅ

Premiär 14 Juli
Spelas 14 Juli – 25 Juli
Biljetter & info www.stallebrottet.se

Ordinarie öppet:

Måndag – torsdag 9 – 18
Fredag 9 – 19
Lördag 10 – 15
Söndag 10 – 15
Förlängt sommaröppet fr. o. m. vecka 26.
Se skyltning.
Strandvägen 38, 456 55 Bohus-Malmön
Tel: 010 747 02 00
Hemsida: www.coop.se/bohus

MUSIK & KULTUR
7 Juli
16 Juli
27 Juli
28 Juli
1 Augusti
4 Augusti
11 August

Second Line Jazzband
Bio under stjärnorna (prel)
Janne Schaffer – A Music Story
Electric Banana Band
Battle of the 60’s – Pepperland
Best of Bowie
Taubekväll

Mat & drycRÄUUZH[[RWHWrVTYrKL[ Välkommen!

