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STYRELSEN
Styrelsen har utöver ett konstituerande möte efter det ordinarie årsmötet haft två
protokollförda möten under året. Under 2019 har styrelsens arbete inriktats på att
slutföra och dokumentera den övergång till en ny verksamhetsordning för båtklubben som
beslutades under 2018. Styrelsen arbetar även med att ta fram en ny arbetsordning för
båtklubben.
Styrelsen beslutade under 2018 att all information ska skickas med e-post till
medlemmarna. Detta för att spara portokostnader och för att underlätta administrationen
av utskick. Det är således fortsatt viktigt att man tänker på att anmäla ny e-post adress
till styrelsen! All information från styrelsen anslås även på HBK:s hemsida.
DISPOSITIONSRÄTTER OCH FÖRDELNING AV BÅTPLATSER
Hamnkaptenerna har upprättat en ny plan över Bastuhamnen med samtliga båtplatser och
fastighetsnummer för de medlemmar som disponerar dessa båtplatser. Av planen framgår

vilka båtplatser som för närvarande inte utnyttjas samt vilka båtplatser som hyrs ut.
Planen över Bastuhamnen finns anslagen på klubbens hemsida. På hemsidan finns även en
uppdaterad planering för kommande arbetsdagar i Bastuhamnen de närmaste fyra åren
samt vilka bryggplatser som är aktuella för arbetsplikt, dvs för den som disponerar
platsen.
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Under sommaren har det varit en omfattande dialog mellan hamnkaptenerna och
medlemmar som önskat byta båtplats av varierande skäl. Styrelsen har fått positiv feedback från många nöjda medlemmar som uttryckt sig positivt kring den genomförda
förändringen i Bastuhamnen. Vi tror nu att rörelserna i hamnen blir betydligt mindre än
under 2018.
MEDLEMMAR
Vid verksamhetsårets utgång hade 148 värdebevis för dispositionsrätt till båtplats i
klubben utfärdats. 43 medlemmar har valt att bli vilande medlemmar i klubben.
BÅTPLATSER.
Herresta båtklubb har 135 båtplatser och 5 gästplatser. I Bastuhamnen finns 115 platser
och i Lövnäsviken 20 platser.
UTFÖRDA ARBETEN UNDER ÅRET
Under våren togs samtliga pålar bort vid B-bryggan. Tillgängliga bommar monterades vid
bryggan och kompletterades med överblivna bryggsektioner från A-bryggan och
Lövnäsviken. Allt arbete utfördes av engagerade medlemmar som ställde upp frivilligt.
Bryggsektionerna på de tidigare D-, E- och F-bryggorna har nu kopplats ihop till en
gemensam brygga längs strandkanten. Två nya bommar av typen flytbrygga med 1 m bredd
inköptes. Hela bryggan har förankrats på utsidan med hjälp av betongankare. En bom på 8
m har fått en ny flytkropp. Denna brygga kommer i fortsättningen av benämnas D-bryggan.
Båtplatserna kommer här att numreras från D220 och uppåt. Nya nummerskyltar kommer
att monteras på bryggan.
C - bryggans pontoner har justerats efter att bryggan tagits upp på land. Frivilliga
medlemmar utförde detta arbete. Vi hade nytta av att kunna lägga bommarna på gamla
bryggsektioner när bryggan togs upp på land. Vi har en bryggsektion reserverad för
vassklippning och för flyttning av bommar
Under sommarens arbetsdagar i Bastuhamnen har vass röjts efter stranden, gräset har
klippts och hamnplanen har rensats från sly. Markområdet väster om hamnen har också
röjts upp så att man numera kan se hamnen från vägen. Med hjälp av frivilliga
arbetsinsatser har stockar och grenar samlats ihop och eldats.
Uppställningsplatsen på södra sidan av Bastuhamnen har jämnats till. Denna
uppställningsplats används för vinterförvaring av båtar och släp och det är viktigt att även
släp märks med fastighetsnummer.

