Årsmöte 2015
Välkommen!

Den lördagen 28 november
Kl. 13:00 på Annies Gård.
Väl Mött!
www.skallkroken.se
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Årsberättelse 2015!

Nu börjar hösten komma allt närmare och vi måste inse att Sommaren 2015 är över.
Det har varit ett år med varierande väder och temperaturer. De har inte hindrat
Skallkroken från att vara aktiv med sitt arbete att skapa en fin hamn för alla.
Under året har stort arbete gjorts av måndagsgänget som ser till att vår hamn blir
ett allt vackrare smycke. Det har under året bytt bryggstolar och beslag till A-bryggan
samt bytt bryggdäcket till A-bryggan.
Byggt litet hus för förvaring av toatömningsvagnen där den skall stå under säsong
men sedan flyttas in under vintern. Färdigställandet av spolplattan med målning av et
tätskikt på ytan där båtarna spolas. Färdigställt alla räddningsstationerna och bänkar
på bryggor. Byggt ett tempererat rum för
kemikalier och teknik vid masthuset. Lagt
ny dränering på hamnplanen så dagvatten
inte rinner ner och eroderar och tar med
sig gruset vid kraftiga skyfall. Stormskador
där mycket kraftiga beslag till bryggan gått
av vid vårens storm, beslagen har bytts samt
bryggan är glesare för att bättre klara nästa
storm.
Många har använt hamnen som utflyktsmål under sommaren 2015, där grillplatser
och våra fina fasta bänkar har utnyttjats.
www.skallkroken.se
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Det gäller bara att vi tillsamman ser
till att städa efter oss. Ser ni någon som
brister i detta är det alla vi medlemmar
skyldighet att säga till så vi får fortsatt
njuta av en ren och fin hamn. Det har
varit mycket.
Skylten vid kustvägen har uppskattats
och flera besökande har nu lättare hittat ner.
Ekonomin blir sakta bättre, vår
kassör håller på ett bra sätt ordning på
både inkomster och utgifter. Pengarna
som är avsatta för framtida muddring
ökar. Halmstad kommun har beslutat att årligen ge ett driftsbidrag för att toaletten
får användas av icke medlemmar. Extra Föreningsstämman i mars-15 beslutade att
gå vidare med att bygga till vårt klubbhus. Bygglov är nu beviljat och arbetet har försiktigt startats för att vi skall kunna få ett bättre klubbhus. Vi har ansökt om olika former av bidrag för att kostnaden för tillbygget skall belasta vår ordinarie verksamhet
så lite som möjligt. Vi söker bidrag från Allmänna arvsfonden, LIDER samt Halmstad
Kommun. Vi ansöker om att göra vår hamn handikappanpassad, då inte bara sanitetsdelen utan även övriga områden. Vi vill göra Skallkrokens hamn öppen och tillgänglig
för alla med olika funktionsnedsättningar.
Vi har upptäckt att Länstyrelsen inte hade något
skrivet var vi tvungna att
söka
lagligförklarande
av vår E-pir och brygganläggning. I ansökan
om lagligförklaringen har
även en ansökan om revisionsmuddring lämnats
in. Detta arbete har under året gjorts av Mikael
Jonasson som lagt ner ett
gediget arbete och beslut
ifrån Hav o Vattenmyndigheten har ännu inte kommit.
Styrelsearbetet är en del i att få struktur i hamnen och dess verksamhet. För att vi
skall kunna utveckla och sköta om o vårda vår hamn och dess värde måste vi vara fler
4

www.skallkroken.se

som engagerar oss. Det behöver inte vara i form av att sitta i styrelsen utan att ha ett
visst område som sköts över tid. Hör av dig till styrelsen om du har tid/vill hjälpa till
med att hålla det fint i vår hamn.
Det som många fått höra i under säsongen är att det är en mycket trevlig stämning
i hamnen. Man möte många trevliga människor som hjälper till på bästa sätt. Nu finns
det teknik som kan göra at besökande betalar utan att behöva träffa någon människa.
Det kanske skulle ge något större intäkter men är det en tom hamn vi vill ha. Styrelsen
tycker att vi istället skall värna om det som redan idag är unikt med trevlig stämning
och med folk i hamnen. Då måste dock fler vara med att dela tex. Hamnvärds veckorna
så vi på så sätt får en allt mer levande hamn. Sätt upp er på listorna och kontakta Staffan Langemark som kommer att hålla ihop detta till nästa år.
Vi har under året försökt att bli mer tydliga i vår kommunikation och detta arbete
kommer att fortsätt i år. Hoppas att vi kan se fram emot ett 2016 med många fina solnedgångar och spontana grillfester nere i hamnen.
/ Per Gustafsson ordf. Skallkrokens båtsällskap

16 juli 2015 RS GRÖTVIK – 19.00 KANTRAD SEGELBÅT.
Larm om en kantrad segelbåt med två personer ombord utanför Skallkrokens hamn
i Haverdal. RS Grötvik går med Rescue PO Hansson och anländer till platsen efter
20 min.
Straxt söder om ett grundflak siktas en mindre båt
med ett fladdrande segel samt en vindsurfare i närheten av båten. I båten sitter en man och ett yngre
barn med vatten till midjan. Båda har flytväst men är
frusna efter en tid i 16-gradit vatten.
Efter samråd plockas först barnet och därefter
mannen ombord från den nu åter kantrade båten.
Mannen uppger att de kantrat ca 45 min tidigare och
hamnat i vattnet med lyckas räta upp den vattenfyllda båten. Vindsurfaren har hjälpt
till bland annat genom att ta hand om barnet medan mannen arbetat med båten.
Mannen och barnet är lugn, men på grund av nedkylningsrisk tas båda om hand av
väntande ambulans i Skallkrokens hamn. Under insatsen anländer även sjöräddningshelikopter samt en vattenskoter från Livräddarna i Tylösand. Livräddarna assisterar
senare med att bogsera iland den kantrade segelbåten.
Ur Trossen Nr 4 2015, utdrag ur Larmrapporter maj-augusti.
www.skallkroken.se
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Utdrag från Gästbok 2015 skallkroken
12/9 Tack för den fina ställplatsen. Fantastisk utsikt och vänligt bemötande.
/Margaretha o Jan Svensson
23/8 Die HUGIN-Crew sagt Danke (tak)
fur die goest-freundsdraft in diesen netten
Hafen in toller Ungebung.
/Tak + Hej Do Hanke+Corinna
6/8 What a wonderful place. Its amazing
over here! We want to come back.
/Anyk 10year, Holland
2/8 Liten och trevlig hamn med fantastiskt
bemötande av hamnpersonalen. LL:en på
väg mot Karlstad.
/Martin,Ove,Johan,Mats
1/8 Jättetrevligt bemötande och fin hamn att ligga i nu närt
vinden lagt sig. Det blir nog jättebra när ni får gjort om hamnhusetoxå med nya fräscha toaletter och duschar, Och, som sagt
till den vikarierande hamnkaptenen- alias”Muraren”-så när ni
slänger ut de sneda överslåpet i köket: hör av er till Ann Strömland Väggö med alter egot: Den förbannade hemmafrun Margit!
Så tar hon hand om det! /Med vänlig hälsning Ann & Björne
Väggö Kullavik
1/8 Härligt att komma till mysiga hamnen igen. Nu från
Bohuslän, 55 NM från Onsala till Skallkroken, inte så illa för en Albin Express.
/Matias Max + Micke (lite osäker på namn)
30/7 What a beautiful location! Thank you for your hospitality Björn & Kerstin.
/Wendy + Graham Shearwest Augusta, Western Australia
29/7 Vi hade ingen aning om att Skallkrokens Hamn fanns, och ännu mindre att den var
så trevlig och välorganiserad! Vi återkommer! /Hälsningar Jan o Eva, ALOHA III
16/7 Un tres bel endroit, calme. /Merci 2 francais de Normandie. France
13/7 Tak for betanksom og snäll betjening av både orkesterchefen og veterinaren. Ha en
trevlig sommer. / Bäste hilsnar fra Flotten og dens besatning
6
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23/7 Tredje besöket i år. Alltid lika trevligt och välordnat. Men allting kan förbättras.
1. Ensmärkena är för små och har fel färg. Kolla med sjöfartsverket. 2. Er fantastiska
utsiktsplats på berget borde skyltas bättre. Hittade den först vid tredje besöket idag.
/Jan Andersson Ängelholm • Fenix Minken
10/7 Efter att ha suttit fast i 2 dygn i Stensjöhamn, kom vi loss kl 20.00 och seglade till
Skallkrokens hamn, där blev vi varmt mottagna av två herrar vid namn Mikael o Anders, fantastiskt mottagna! Vi fick duscha och fick kakor och öl.
/Peter Lindholm o Björn W

Våra gäster ”gillar”oss!
Vår hamn har, trots vädret, varit väl-besökt i sommar. En trend är att antalet husbilar ökar. Flera nationaliteter är representerat utöver svenska besök; Danmark, Norge,
Tyskland, Holland, Tjeckien, Italien, Polen. Som framgår av alla positiva kommentarer i
gästboken trivs alla i hamnen och uppskattar det personliga mötet med hamnvärdarna
och hamnvakterna.
Många har kommenterat hur
välskött väl underhållen hamnen är.
Med tillbyggnaden av nya toaletter o
duschar höjer vi standarden ytterligare. Hamnvärdskapet är en såväl viktig
som inspirerande uppgift. Vi hoppas
fler vill engagera sig. Vi återkommer
med mer information hur vi planerar
detta till nästa sommar. Gästnätterna
är också ett viktigt tillskott till vår
kassa.
/Staffan L

Nation
S
N
FI
DK
D
NL
Övr.Eur
Övr. Värld
Total

Antal Husbilar
60
1
0
0
27
2
4
0
94

Antal Personer
120
2
0
0
54
4
8
0
188

Nation Antal Båtar
S
105
N
1
FI
0
DK
22
D
29
NL
7
Övr.Eur
2
Övr. Värld
0
Total
166

Antal Personer
250
3
0
50
70
20
4
0
397
www.skallkroken.se
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Tack Alla som ställer upp för vår hamn!
Jag vill börja med att tacka alla båtplatsägare som under ett stort antal sommarnätter
infunnit sig i hamnen för att vakta våra övriga båtplatsägares båtar. Varje vaktnatt som
görs är en stor insats i vårt gemensamma ansvar i vår hamn.
Jag vill också tacka de Hamnvärdar som tagit ansvar en varsin sommarvecka, ni
gör en stor insats, genom att hälsa våra besökare välkomna och visa dem tillrätta i
hamnen. Flera av våra besökare har skrivit fina ord angående ett trevligt bemötande i
vår gästbok i klubbhuset.
Inför säsongen 2015 hade vi många uppsägningar och vi i styrelsen beslöt att lägga
ut en annons på blocket om att vi hade lediga båtplatser, detta medförde mycket mer
jobb för de administrativa i klubben. Vi är nu
efter säsongens slut i fas med uppsagda platser
och nya båtplatsägare. Vi har också kommit
fram till att vi bara tilldelar platser utifrån formuläret Båtplatsansökan som finns tillgängligt
på hemsidan.
Har ni förändringar i ert båtliv, byte av båt,
försäljning eller bara göra ett uppehåll en säsong mm vill vi veta det så snart som möjligt.
Vill också påminna om att vaktlistan görs efter
1 april så satt båtplatslista gäller.
/Malin J Gustafsson
Båtplatsansvarig /Hamnchef

Vi efterlyser
En hamn i utveckling
behöver engagerade
medlemmar.

dig!

”Ett par styrelseledamöter har avsagt sig sina uppdrag i
förtid. Det innebär att tre nya styrelseledamöter ska väljas på årsmötet. Valberedningen arbetar med
att ta fram namn men är beroende av förslag från alla medlemmar. Att föreningen har en fullbesatt
styrelse är ett gemensamt ansvar. Varje medlem behöver också överväga när det är dags att bidra i
styrelsearbetet. Lämna förslag eller anmäl dig själv till valberedningen.”
Mikael Jonasson 073-778 80 23
Peter Gustafsson 070-559 50 06
Jan Amnebjer 070-345 88 90
8
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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;
• Föreningen kommer i januari skicka ut årsfaktura och det är mitt ansvar som medlem
att föranmäla förändringar i de tjänster som jag köper från föreningen innan 31/12 .
Anmälan görs till batplats@skallkroken.se. Görs inga ändringar kommer samma
faktura som året innan skickas ut.
• 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 och en administrativ kostnad på 100 kr.
• 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 till båtplats ansvarig att jag som medlem inte tänker
använda platsen så återbetalas halva båtplatsavgiften och man blir inte uppsatt i
vaktschemat
• 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.”
www.skallkroken.se
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Sjöbodsansvarig
1st sjöbod ledig på D-bryggan . Några
av våra medlemmar har inte målat sina
sjöbodar . Men lite tid finns än ! Färg
finns i förrådet. Avgift på 1500 debiteras den som inte målat sin sjöbod
innan året är slut.
Vi får även hjälpas åt att snygga till
runt våra sjöbodar så hamnen bevarar
sin inbjudande atmosfär. Målet 2016 är
att höja upp sjöbodarna på D-bryggan
så inte vatten kommer in och förstör.
/Staffan Albihn

Underhåll i hamnen
Tänk vad tiden går. Nu har ett helt verksamhetsår passerat sedan jag valdes till underhållsansvarig. Jag kan erkänna att jag inte riktigt visste vad jag givit mig in på. Att få
möta så många engagerade medlemmar fulla av arbetsglädje, som efter egna förutsättningar och förmågor ställer upp för klubbens bästa. Dessutom har vi ju en stor
tillgång i vårat kunniga och arbetsvilliga ”måndagsgäng”.
Tittar man på arbetsinsatsen så motsvarar arbetsplikten ca. 500 man-timmar och
måndagsgänget har bidragit med ytterligare ca. 1600 man-timmar.
Några projekt under året har varit uppriktning och omläggning av A-bryggan,
borttagning av gamla förtöjningsringar, matjord och gräs-sådd vid B-bryggan, miljöanpassning av spolplattan, varmförråd till reningsverk och färg, uppsättning av 3 st.
LED-armaturer, makadamdike
samt diverse arbete med brunnar
och utlopp.
Förutom diverse underhåll
är vårt stora kommande projekt
utbyggnad av klubbstugan, där vi
i skrivande stund är färdiga med
sprängningen.
Jag ser med tillförsikt fram
mot nästa arbetsår.
/Bengt-Åke
Underhållsansvarig
10
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Miljön i hamnen
Alla båtar använder endast färger
som är godkända för vårt område.
På våren skall all slipning ske med
dammsugare eller med presenning
under båten för att kunna samla upp
miljöfarligt damm.
Alla ansvarar själva för att slänga
sina penslar och färgrester på Hems
miljöstation. Vid upptagning skall botten spolas över spolplattan.
Cisternen vid spolplattan tömmes efter bruksanvisningen. Lakvattnet filtreras i enlighet med bruksanvisningen.
Miljöstationen skall hållas ren och iordning. Medlemmarna tömmer själva plastbehållarna på miljöstationen och HEM tömmer vår container vid behov.

Det viktiga är att ALLA känner ett stort ansvar för att vi kan behålla vår fina
miljö i hamnen och visa myndigheterna att vi följer gällande regler och
rekommendationer.

Bidrag till klubbhuset.
Alla har vi något som kan behövas i
klubbhuset. Privatpersoner eller företag.
SBS behöver bidragsgivare.
Vi kommer under vintern att marknadsföra ett bidragspaket riktat till företag
lokalt.
Alla bidrag är välkomna stora som små.
Pengar sätts in på klubbens plusgiro
konto, skriv vem som är givaren!
Plusgiro: 830079-0
För byggnadsmaterial kontakta
Bengt-Åke på tel. 070-638 60 84
För saker inne i huset kontakta husvärdarna Göran Jartsell tel. 0708-422 766
eller Lars Kjellqvist tel. 0705-333 799.
Styrelsen.
www.skallkroken.se
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Aktiviteter under 2015!
Det har varit bra uppslutning på flera aktiviteter
under 2015. Vi hade pubkväll i klubbstugan en
kväll i mars med lite förtäring och dryck. Bra stämning och trevlig samvaro.

Sjösättning den 24 maj med förväntansfulla
båt-ägare inför ny säsong.

4 juli var det dags för Skallkrokens Dag. Vi hade Sjöräddningen här ifrån Falkenberg.
Trevlig och engagerad personal som visar räddningsbåtar och utrustning. Räddningstjänst ställer upp med brandbilar och personal.
Krabbmetartävlingen med massor av barn och
krabbor var det gott om. Göran och Einar gör det
till en spännande tävling för alla nöjda barn.
Allt inramat av segeltävling på havet och prov av
kajakpaddling och bakluckeloppis på land.
Tack för skänkta saker till klubbens loppisbord.
Korvgrillning och servering var populärt och korv
säljer bra.
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22 augusti hade vi Krabbsegling med bra uppslutning och härligt väder. Mysig grillkväll på hamnplan
med 30 deltagare som fick en fantastisk kväll med
solnedgång i bakgrunden.
Vid Torrsättningen 25 september var det 18 båtar
som skulle upp på hamnplan och bra planering
ordning gjorde att det fungerade bra och kranförare
var nöjd. Korvservering igen och korven gick åt.

Bo Stigsson
Aktivitetskommitten
www.skallkroken.se
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Muddringskommitèn
Årliga djupmätningen av hamnbassängen och hamninloppet gjordes i december
2014. Vid en kompletterande mätning i april 2015 kunde vi konstatera att inga större
förändringar skett efter vinterns stormar. Vid normalvattenstånd har vi ett medelvattendjup i hamninloppet på ca 2,3 m och i hamnbassängen ca 2,2 m vid A-bryggan
varierar djupet mellan 1,7 m - 2,0m och vid E-bryggan mellan 1.7 m - 2,2 m.
Djup Skallkrokens hamninlopp
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Djupet är ett medelvärde av de lodade punkterna i hamninloppet enligt djupkarta. Mätningarna gjorda slutet på året.
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Vi äter julbuffé
direkt efter Årsmötet på
Annies Gård.
Julmaten ifrån Ekebacken Restaurang.
Sill, lax, ägg, rödbetssallad, juskinka, brunkål, grönkål,
Janssons frestelse, köttbullar, prinskorv,
ost smör och bröd serveras.
Kaffe med pepparkaka efter maten.
Allt detta för 200:-/per person.
Dricka vatten och öl finns att köpa.
Starkare drycker medtages efter behov.

Anmälan/betala senast fredag den 23/11
Skicka anmälan till Aktivitetskommitten

Bo.stigsson@gmail.com, tfn 010-4545844 eller
g.b.jartsell@telia.com, tfn 070-8422766

Alla välkomna!
Hälsningar Aktivitetskommitten

www.tyloprint.se - Oktober 2015

Sätt in pengar på plusgirokonto 830079-0 och
märk med Julbord/ditt namn

