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Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten och ett utan protokoll
exklusive årsmötet. Förutom den normala verksamheten (ekonomi, båtplatsfördelning,
vaktlista, underhållsarbete) har vi bytt flytpontoner på mellandelen av B-bryggan samt
satt upp belysning längst ut på samma brygga som skrämseltaktik mot objudna gäster.
Hamnen har alltså varit oantastad av yttre påverkan förutom den dagen när
översvämningen kom till Västra Fän och den personen som stod nere vid sin båt såg en
flodvåg av vatten komma nerför grusvägen mot B-bryggan. Då gungade det i trävirket
och på båtarna.
Säsongen inleddes med städdag där ett 10 tal utvalda personer ställde upp och gjorde en
god arbetsinsats. Det samma gjordes på höststädningen.
Djupet i rännan ut i viken har mätts av kommunen och vi konstaterar att djupet för
närvarande är ok.
Klubben har satt upp ny grind till B-bryggan under året.
Antalet medlemmar vid säsongsavslutet uppgår nu till 153 personer och som är alltime
high. Detta har gjort att vi nu besätter vakthållning i stort sett alla dagar mellan 1 maj
tom 15 September som varit vårt mål sedan länge. Bra jobbat!
Kommunen har avskrivit planerna på att anlägga en sjösättningsramp på ”vår” mark
efter våra kommentarer och påpekanden om olika konsekvenser som kan uppstå.
Vår nye hjälpreda Staffan Larsson är av styrelsen adjungderad ny vice Hamnkapten, så
vår Hamnkapten Leif Loquist får hjälp i sitt omfattande arbete med skötseln av hamnen.
Detta var delar av verksamheten, samt att vi blev utsatta för ett bedrägeriförsök om
27.000:-. Pengarna försvann men betalades snabbt tillbaka av banken.
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Plats 50 på B-bryggan

Covid-19 har ju haft inverkan på föreningen , vi har inte haft några livemöten utan bara
via Teams i styrelsen, ett begränsat antal personer har varit med på städdagarna, och vi
har ökat medlemsantalet med 24 medlemmar från 129 från förra året.
Föreningen har vuxit pga. viruset, eftersom folk är hemma mer och vi önskar:
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