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Årsberättesle för
Skallkroken 2018
Hej alla!
Då har vi fått uppleva århundradets bästa sommar. Det blev varmt väder i början av Maj och höll i sig fram i september.
Skallkroken har under året kunnat använda sitt klubbhus i allt större omfattning. Vi hade vårt första årsmöte med ca 55 personer
i lokalen. Det fungerade perfekt. Under året har en del justeringar i den ”gamla” delen behövts men med ny varmvattenberedare
och solfångare på taket står vi rätt väl rustade för att ta emot fler gäster till 2019.
Satsningen på att utöka antalet ställplatser från 7-10 har fallit väl ut. Vi har haft 1 480 gästnätter med 12,8% båtar och 87,2%
husbilar. Det har varit mycket positiva omdömen av våra gäster som kommit tidigt på våren och stannat långt fram på hösten.
Det har gjort att det finns folk nere i hamnen även långt efter våra vakter har gått hem. Vi haft ett inbrott i huset efter säsongens
slut. Ingen åverkan och det som var stulet var mindre mängd matvaror. Huset är fått sitt låssystem uppdaterat för att vara bättre
rustat för framtiden.
Vår husvärdinna Marianne har gjort ett strålande arbete under året med soppa vid båtiläggningen, ölkvällar, grillkvällar, pizzabusskvällar våffelkvällar och en massa mer. Alltid med fint väder. Kan du ordna det även nästa år Marianne är vi mer än nöjda.
Vi har under min tid som ordförande haft en återkommande frågeställning. När skall vi muddra och hur gör vi med tillstånd?
Nu har vi fått E-piren lagligförklarad vilket var en förutsättning för att få dispens för att muddra. Ansökningen gjordes redan
under 2017 att få muddra men Länsstyrelsen gjorde inte färdigt sitt arbete i tid så vi fick inte klartecken förrän efter 1/4 2018. Då
flyttades tillstånd o dispens fram till 1/4 för 2019. Vi har nu fått godkännande från Länsstyrelsen, Försvaret (skjutfältets sektor
ligger där vi tippar muddermassorna) Halmstad Kommuns Miljö o Hälsa samt Kammarkollegium. Det har varit en tålamodskrävande process men nu vet vi hur den skall göras och kan göras om igen utan så mycket arbete.
Halmstad Kommuns Miljö o hälsa gav oss efter miljörevisionen i år ett föreläggande om att vi måste visa på hur vår spolplatta
fungerar och hur effektiv vår rening är. Då har Stefan Månsson o Marcus Liljengren gjort ett strålande arbete för klubben och
strukturerat upp allt. Reningen av vattnet gjordes efter båtupptagningen och analysen visar på god rening. Föreläggandet har
svarats på men vi har inte erhållit svar från Kommunen ännu.
Huset håller på att färdigställas. Nu rivs ”gamla” dusch o toalett och byggs nytt sedan är det bara mindre saker att göra i själva
klubbhuset.
Vi kommer under vintern att renovera ”strandstugan” som står nere på sanden vid infarten till vårt område. Det viktigaste är att
den inte rasar samman innan men det har måndagsgänget bra koll på. Hur den skall användas av Skallkroken kommer vi att ta
upp på årsmötet.
Staffan L har under hösten tagit på sig att söka mer information och kunskap hur vi skall få bättre kontroll på sandflykten och
hur A-piren skall vara utformad för att minimera vågornas skadegörelse inne i hamnbassängen. Har har kontakt med Chalmers
som skall hjälpa till med kompetens. De kommer nog att göra elevarbeten med handledning så blir det minimal kostnad för oss.
Tore vår kassör gör ett stort arbete för att vi skall bli digitaliserade som hamn o förening. Ny hemsida tar form och vi kommer
att sköta allt mer information och kontakt via hemsida och direkt i BAS. Vi har även under senhösten fått en Medlemsansvarig
som skall vara kontaktperson mellan styrelse och medlemmarna. Nya medlemmar, förfrågningar mm kommer att gå enbart till
Björn som sedan snabbt kan lämna besked. Vår strävan i styrelsen är att det skall bli tydligare och lättare för alla samt att vi i
styrelsen inte kan lägga all vår tid med administration utan att vi hjälps åt med det.
Många har varit mycket aktiva under året nere i hamnen. Det har byggts, schaktats, rensats upp, sått gräs, underhållit byggnader, lyft sjöbodar, byggt flera stora däck, planterat blommor, mm. Allt som görs hjälper till att vår hamn är välskött, trevlig och
mycket uppskattad av våra gäster. Tack alla för era insatser.
Nu hoppas vi på ett fint 2019. Vi ses nere i hamnen vid solnedgången.
Tack för mig.
/Per G

Underhåll i hamnen 2018
Sommaren 2018 var en sommar då alla kunde bättra på sin solbränna oavsett om man var på havet, eller på land. I hamnen vill
jag påstå att arbetet präglades av lyft och höjning.
Som även nämnts av andra höjdes såväl D-bryggan som sjöbodarna intill denna. Vi utförde förberedande grävning för att få
bättre strömförsörjning till ställplatserna. Röjning och utläggning av schaktmassor på ”övre” hamnplan för att kunna ställa kärror där. En ordentlig städning och rensning av gammalt virke, gamla vagnar, samt vaggor som inte används.
Ja det har utförts mycket arbete även detta år i vår hamn, men det som kanske har varit det allra största lyftet är i min mening
den underbara altanen mot hamnen. Att den dessutom är tillgänglig för rullstolsbundna gör inte saken sämre.
Ett stort tack för alla goda arbetsinsatser under året som gått.

/Bengt Åke

Våra gäster 2018
En säsong med fyllda ställplatser och ökat antal gästbåtar! Vi toppar omdömena i de olika husbilsforumen både här hemma och
ute i Europa! Många återkommer och ryktet sprider sig självt. Nöjda kommentarer från gästerna om faciliteterna i Klubbstugan,
hur välskött allt är, den vackra naturen och de fina baden!
Vi kan verkligen vara stolta över vad vi har och vad vi skapat. Ett enormt arbete är nedlagt på Klubbhuset som också gett oss
medlemmar möjligheten att nyttja detta året runt.
Men vi har också ett ansvar att förvalta hamnen på bästa sätt. Våra gemensamma beslut att bygga till Klubbhuset, skapa ställplatserna och ta emot gäster kräver att vi hjälps åt. Vi behöver fler hamnvärdar. Vi funderar på hur vi ska organisera skötseln
och hamnvärdskapet. Har du idéer och vill hjälpa till är du välkommen att höra av dig. Hittills har allt arbete i hamnen skötts på
ideell basis. Och det är vår målsättning att det ska fortsätta så.

Lite statistik;
-190 båtnätter. Antalet båtar ligger mellan 160-190 de sista åren. Alltså ganska konstant. Vädret verkar inte ha någon större
inverkan på antalet.
-1290 husbilsnätter är rekord. Det innebär också ett viktigt ekonomiskt tillskott. Med de 10 ställplatser vi har är det svårt att öka
den siffran. Och det ska vi nog inte göra heller. Vår lilla hamn är precis lagom och erbjuder något unikt som ingen annan gör.
/Staffan Langemark

Säker hamn
Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med syftet att skapa en säkrare hamn. En del i detta är muddringen som genomförs
under våren 2019. En arbetsgrupp ser över hur vi skulle kunna minska vågor/strömmar in i hamnen. Vid kraftiga vindar utsätts
både båtar och bryggor för stora påfrestningar. Arbetsgruppen kommer att presentera förslag för styrelsen på lämpliga åtgärder.
/Staffan Langemark

Sjöbodsansvarig
Hej alla! Gott 2018 äntligen fick vi upp våra sjöbodar så man slipper få in upp till 40 centimeter vatten i sjöboden. Det var
många som hjälpte till att skapa den fina atmosfär som vi fått nere i Skallkrokens Hamn. Den gamla bryggan höjdes upp av
ett duktigt gäng, sedan drog vi igång och höjde upp Sjöbodarna med ett annat lika duktigt gäng. Vill ju framhålla att den fina
kamratskapen som finns, är fantastisk och med den så ser framtiden ljus ut.
Nya dörrar till sjöbodarna, skall bytas ut under 2019. I skrivande stund så finns där ingen ledig Sjöbod.
Hoppas på en lika fin Sommar 2019.
Ett Stort Tack till alla som bidragit.
/Staffan Albihn

PIZZA

Aktiviteter under 2018
Vilken underbar sommar vi har haft 2018 med soliga varma dagar och bra uppslutning på våra aktiviteter med pubkvällar
(13/4, 25/5) och vårt välbesökta våffelcafe som började den 23 juni.
Vi har även haft härliga onsdagskvällar med fika på vårt fina trä räcke och sett underbara solnedgångar.
Den 6 juni fick vi besök av pizzabussen som återkom 4 tisdagskvällar under sommaren.
Lördagen den 30 juni var det Skallkrokens dag med fint väder och stor uppslutning i hamnen. Det anordnades tipspromenad,
och krabbmetartävling med prisutdelning. Vi hade även bryggloppis, fiskdamm och korvförsäljning. På plats var Räddningstjänsten med personal från Harplinge som visade upp brandbilen. Sjöräddningen från Falkenberg och Grötvik kom på besök
och visade upp sina räddningsbåtar och utrustning. På kvällen var det dans på bryggan med medhavd picknickkorg och det
levererades även smörrebröd från Pick N go. Det var en härlig stämning, mycket folk och en magisk solnedgång.
Krabbsegling den 25 augusti med hamnfest.
På höstkanten hade vi den 29 september torrsättning och det serverades ärtsoppa med punsch.
I början av december hade vi ett Julbord i vår hamn med 21 anmälda ätande, det var en trevlig kväll med god mat och dryck.
Tusen tack till alla er som på något sätt hjälpt till eller ställt upp under året!
Jag önskar en god fortsättning på det nya året och vi ses i hamnen i sommar!

/Marianne Larsson, Aktivitetskommittén

Ekonomi
Sällskapets ekonomi är fortsatt god.
Under året har en del större projekt slutförts såsom färdigställande av klubbhuset,
flytt av sjöbodar med tillbyggnad av trädäck samt installation av solfångare för varmvatten. Kostnader för detta har överskridit
budget, vilket dock balanserats av kraftigt ökade intäkter. Detta framför allt från gästande husbilar samt pliktavgifter.
Lånet hos SEB har avslutas och inga nya lån är planerade inför verksamheten 2019.
Ekonomin i sin helhet redovisas separat i Årsrapport ekonomi. (kan rekriveras från kassören/ kassor@skallkroken.se)
/Tore Nanneson

Som medlem har du rättigheter & skyldigheter.
Vi måste hjälpas åt!
Vi i Skallkroken är en ideell förening utan någon anställd personal och det kräver att vi ALLA
hjälps åt. Vi gör vissa förändringar i våra rutiner för att arbetet skall kunna skötas på vår fritid
och ge ett bra resultat i enlighet med våra stadgar. (Fullständiga stadgar finns på hemsidan)

Mina skyldigheter i Skallkroken som medlem;
• Alla uppgiftsändringar samt Anmälan/Önskemål/Synpunkter i övrigt skall kontinuerligt
anmälas via inloggning i BAS. Eventuellt önskemål om utträde skall ske senast 30 januari. 		
Fakturering sker i mitten av februari. Om inga ändringar anmälts kommer den att baseras 		
på föregående års uppgifter.
• För att hålla nere kostnaderna har föreningen arbetsplikt och det är mitt ansvar att
hålla reda på när jag skall göra min arbetsplikt.
• För att minska risken för stölder har vi vaktplikt och det är mitt ansvar som medlem
att ta reda på när jag skall sitta vakt.
• Som medlem är jag medveten om att jag blir fakturerad an avgift om jag inte fullgör
min vakt/arbetsplikt.
• Om jag inte hart betalt mina avgifter till föreningen blir jag utesluten och insatsen
betalas tillbaks minus utestående skuld.
• Klubben förfogar över alla platserna och jag som medlem kan senast den 1/4 bli anvisad
en annan plats än den jag hade föregående år.
• Om jag senast den 1/4 anmäler i BAS att jag som medlem inte tänker använda
platsen så återbetalas halva båtplatsavgiften.
• Sker ändringar efter 1/4 skall ALLA avgifter betalas och man skall sitta sin vakt.
• Har du frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att komma till styrelsemötet varje 		
månad och framföra ditt ’ärende direkt till styrelsen och själklart deltar jag som medlem 		
aktivt även i årsmötet.

”Fråga inte vad klubben kan göra för dig utan vad
DU kan göra för klubben.”
/Styrelsen
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