Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb

apr. 2016

Här kommer lite information inför vårbestyr och sjösättning:

Viktiga datum:




Vårmöte i lokalen vid silon: 24:e april, kl. 11.00
Sjösättning på strandvägen: 1:a maj, kl. 8.00
Påmastning på strandvägen: 7:e maj, kl. 10.00

Hänt i vinter:
Vintern har inte bjudit på några större intermezzon inom klubbens områden, båtarna står bra
även om vissa täckningar havererat. Vi har hittills inga rapporter om inbrott eller stölder.
I februari utdelades diplom avseende hedersmedlemskap till Marianne Bjarnestad, i enlighet
med beslut på årsmöte. Marianne Bjarnestad har förestått uppdraget som föreningens kassör
under 27 år. Hon har lagt ner aktningsvärt mycket tid och utfört ett omsorgsfullt arbete till gagn
för klubben och dess medlemmar. Hon har hållit utmärkt ordning i såväl bokföring som
fakturering, nyckeldepositioner och mycket annat. Klubben har nu tre hedersmedlemmar.

Utförda arbeten:
Fasta bryggan vid Strandvägen har åtgärdats under senvintern, ett glatt snickarlag har gjort ett
förträffligt arbete. Det rör sig om ca 10 meter i bryggans inre del, vid landfästet, där bärreglar
och bryggdäck bytts ut. Underlaget i strandkanten har också förstärkts med sten och större
betongblock. 20 st. bättre begagnade Y-bommar har inköpts till mycket facilt pris. Vi har
därmed totalt 23 st. 6-meters bommar för att bl.a. ersätta akterbojarna vid Östabryggan,
höstens inventering visade att minst hälften av bojförankringarna var akut undermåliga. Nu
utreds klubbens behov av ett antal längre bommar, samt möjlighet att utöka antalet
bryggplatser i takt med efterfrågan. Vi påminner om medlems möjlighet att köpa sin bom (en
bom per plats) och helt slippa ytterligare bomavgifter. Den kan när som helst säljas åter till
klubben för restvärde, där rak avskrivning på 25 år tillämpas. Klubben står för löpande
underhåll av samtliga y-bommar.

Ytterligare bryggor:
Vi har erbjudits en bättre begagnad flytbrygga för mindre än 20 % av nypris. Det är en
betong-trä brygga av samma typ som klubbens senast inköpta, men av känt fabrikat
(Pontona), både kraftigare och bredare än dessa, 61 meter lång och 3,15 meter bred.

Det finns plats, inom ramen för klubbens arrende, att lägga 26 meter utefter stranden på
Östaområdet och 35 meter i vinkel utanför lilla bryggan på Strandvägen. Kommunens
tjänstemän med närmast ansvar för ärendet är mycket positiva då flera båtplatser förväntas
efterfrågas framöver.
Tyvärr är det ändå inte så enkelt, den formella vägen är lång och krokig med bygglov,
undantag från strandskydd, grannars godkännande, beslut i kommunens politiska nämnder
och slutligen länsstyrelsens godkännande. Svårt att utnyttja ett bra tillfälle då vi inte vet om
eller när bryggorna kan anläggas. Ett alternativ är att ersätta yttre bryggan på Hagskär som
faktiskt visat sig vara för klen i det utsatta läget, och därför redan skadats. Det blir dock en
omdisponering där Enhörna BK ska vara med och besluta, de antyder viss skepsis till SBK:s
bryggaffärer, då det brukar bli stora utgifter.

Projektplan.
Större projekt i klubben under 2016 är nu:








Färdigställande av sjösättningsramp vid Östa
Akut reparation av några Y-bomfästen samt bärande balk på Strandvägen.
Montering av Y-bommar, flytt och avlägsnande av bojförankringar vid Östabryggan.
Besiktning och reparation av tak på klubbstugan samt rensa och iordningställa förråden.
Tillverkning av mastskjul vid Strandvägen.
Anpassa nya klubbstugan för klubbens ändamål samt starta upp ungdomsverksamhet.
Åtgärd av bryggor med ytterligare förankringar på Hagskär.

Angeläget:
Det har kommit få intresseanmälningar till kurser och ungdomsverksamhet, vilket kan
äventyra projektens genomförande, deltagare sökes. Det behövs också ytterligare några ledare
som engagerar sig i ungdomsseglingarna så småningom. Vi påminner även om att klubben
ännu inte har någon valberedningen, det duger inte. Styrelsen ber medlemmarna om hjälp att
nominera kandidater och att några ställer upp för att värna den medlemsdemokrati som en
valberedning befäster, det behöver faktiskt inte vara så betungande. Detta bör lösas snarast för
att fungera inför årsmöte 2016.

Övrigt på agendan:
Småbåtarna som lämnats utan känd ägare på Östaområdet har äntligen hittegodsanmälts hos
polisen och kommer att tillfalla klubben så småningom. Vi har några olika alternativ till
klubbåt på gång, vi söker någon som vill deltaga som klubbåtsansvarig i samband med beslut.

Styrelsen önskar alla en skön vår och väl mött vid vårrustningen!

