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Nyt fra bestyrelsen
Ny Struktur i Børup Sande området
Som vi løbende har informeret om er der nu
indgået en aftale mellem Fredericia kommune og
Skærbæk Beboerforening omkring en forpagtning
af 3 af husene i Børup Sande området. De 2 af
husene, ”Molands” (kajakklubbens hidtidige
klubhus) og ”Schackners” (det sorte træhus)
videreforpagtes til den nystiftede ”Børup Sande
Fællesforening” (forkortes BSF) til brug for
kajakklubben, vinterbaderne og meget gerne andre
klubber og foreninger, der ønsker at bruge disse
fælles bygninger. Her følger lidt mere information
om tankerne der ligger til grund for den nye
forening, og hvad det betyder for kajakklubbens
medlemmer.
Hovedtanken i at stifte en helt ny forening har
været at åbne for at så mange som muligt kan få
glæde af husene, at gøre det så billigt som muligt
for den enkelte og at lave en struktur, hvor man
kan være medlem af flere klubber, der bruger
området, uden at skulle betale flere gange for
adgangen til fælles faciliteter. Vi prøver altså at
skille omkostningerne og arbejdet i at drive og
vedligeholde bygningerne fra arbejdet med at
drive selve klubben med kajakker og udstyr. Det
er håbet at vi i løbet af nogle få år kan indrette
Molands hus med sauna (drevet af vinterbaderne)
samt bade- og omklædningsfaciliteter og
Schackners hus med køkken og opholds/klublokale
mv. Kajakskuret drives fortsat af kajakklubben.
Den nye forening skal egentlig bare ses som en
smart måde at være fælles om faciliteter med
andre, og håbet er da også at det ikke opfattes
som en væsentlig ændring for medlemmerne. Det
arbejde og de opgaver vi har haft i alle årene med
at indrette og vedligeholde klubhuset er det
samme, men vi får nu mulighed for at forbedre
forholdene, og samtidig få følgeskab af flere
foreninger. Det betyder at man for at være
medlem af kajakklubben også skal være medlem af
BSF.
I vil som medlemmer opleve en mindre samlet
stigning i kontingentet, som primært skyldes at vi
nu skal drive og vedligeholde et hus mere. Som det
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blev vedtaget på generalforsamlingerne i BSF og i
kajakklubben, så bliver kontingentet på 400 kroner
(pr. voksen) årligt til BSF og 300 kroner årligt til
kajakklubben (pr. roer). Unge under 25 år fritages
for kontingent til BSF, men ikke til kajakklubben. I
forhold til før stiger man altså fra 600 kroner til
700 kroner årligt for et enkelt medlemskab, mens
regnestykket falder lidt mere forskelligt ud i
husstande med flere medlemmer - voksne eller
unge. I skrivende stund er vi fortsat i gang med at
stable den nye forening på benene, så opkrævning
af kontingentet lader vente lidt på sig – men bare
rolig, det kommer.
Fra bestyrelsens side håber vi alle at den nye
struktur kommer til at virke efter hensigten, og
håber at I vil tage positivt imod ændringerne – og
sikkert også lidt kaos her i starten.
Arbejdsdag og generalforsamling 2016
Der var som vanligt pænt fremmøde til årets
arbejdsdag, hvor ca. 30 medlemmer fra
kajakklubben, vinterbaderne og andre
interesserede hjalp med til at få rydde grundigt
op i det tilgroede område, med at efterse og
klargøre kajakker og gøre rent i husene. Annette
fik god hjælp til at klargøre en dejlig fælles
frokost, der blev indtaget i Schackners hus.
Generalforsamlingen blev holdt efter den
stiftende generalforsamling for Børup Sande
Fællesforening. Referater fra generalforsamling i
både BSF og i kajakklubben er udsendt sammen
med dette nyhedsbrev. Referatet fra
kajakklubbens generalforsamling er endvidere lagt
op på kajakklubbens hjemmeside (tryk her).
Vedtægterne for kajakklubben måtte også
igennem en mindre revision for at blive tilpasset
den nye struktur. De kan også findes på klubbens
hjemmeside (tryk her).

Med disse ord ønsker vi alle en god sæson.
Vi ses på vandet
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