Verksamhetsberättelse 2020 SBK
Vi har haft 3 st medlemsmöten under året, Årsmöte, Vårmöte och Höstmöte.
Styrelsen har haft 10 st protokollförda styrelsemöten.
På höstmötet så röstade samtliga närvarande JA för att vi skulle anta de nya stadgarna och
ordningsreglerna, om årsmötet också röstar JA så har klubben nya stadgar och ordningsregler.
Antal betalande medlemmar 2020 var 138 st , av dessa var det 9 st nytillkomna medlemmar. Vi
hälsar dem hjärtligt välkomna.
Vi har haft arbetsdagar både i hamnen och på Flässjan
Året har naturligtvis även för vår del varit präglat av Covid-19, Vi hade fysiska styrelsemöten fram till
september då vi även hade vårt höstmöte. Efter det så har det företrädesvis varit digitala möten.
Men trots Coronan så har det varit ett stort engagemang i klubben, många medlemmar har lagt ner
mycket tid både i hamnen och på Flässjan. Ett stort tack till alla som bidragit, utan alla frivilliga
insatser så är det omöjligt att bedriva vår verksamhet.
Vi fick också den efterlängtade grinden på plats, den manövreras med hjälp av mobiltelefonen.
Grindprojektet har vi genomfört tillsammans med HKBK, där vi har delat på alla kostnader 50/50.
Tyvärr så slutade året i lite moll, vi hade påhälsning ute på Flässjan av några personer som tyckte att
vi hade lite för mycket ”bra ha grejor”. Personerna bröt sig in i både verktygsboden och i bastun. Nu
har vi väldigt rådiga medlemmar i vår klubb, som hör och häpna lyckades att spåra upp var
stöldgodset var gömt. Vi kunde då anmäla detta till polisen, som var på plats väldigt snabbt och tog
hand om de återfunna sakerna. Polisen var också ute på Flässjan och gjorde en
brottsplatsundersökning. Vi hoppas att vi får hjälp av försäkringsbolaget med att täcka en del av våra
kostnader för reparation av bastu och verktygsbod.

Hamnen:
I hamnen har det som vanligt varit löpande underhåll på bryggor och byggnader.
•
•
•
•
•
•

Utbyggnad av B-bryggan med 2 temporära platser på utsidan.
Lagning av avloppet efter att någon ankrat och dragit söder avloppet som ligger i vattnet mot
Borgåsund
Byte av lampor
Installation av ny Grind
uppgradering av elsystem
upprensning och städning av hamnområdet

Flässjan:
Grillkåtan
-

Taket färdigt
Innergolv lagt
Väggskivor uppsatta
Oljat

Paviljongen
-

Tre sidor målade
Fönsterrenovering påbörjad

Hamnen / bryggor
-

Förtöjnings’ribbor’ nya runt om
Säkerhetsstege flytbryggan
Elvybåt
Pråmen
Nya länkar flytbryggan

Verktygsboden / el
-

Stora elverket avgasrör i stf ny elverksbod
12 v lagat
230 lagat
solpaneler uppsatta

Övrigt
-

Ved, ved, ved

Eskader: Årets eskader gick (traditionsenligt) till Strängnäs (ingen marknad i år) i början av oktober.
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