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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2009
Styrelsen har bestått av
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Håkan Adebäck
Urban Wahlberg
Karina Åström
Lena Åström
Lars-Erik Jansson
Rolf Eriksson
Ulf Jansson (avgick i augusti)
Per Jansson (avgick i april)
Leif Rennerskog

Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

Staffan Riben och Kent Ramsten
Mars Odentun
Lars Hertzberg och Bertil Sedvall

Representant till Roslagens Båtförbund har varit Håkan Adebäck. Till klubbens
representanter i RBF utsåg styrelsen Håkan Adebäck, Lars-Erik Jansson, Rolf
Eriksson samt Lena Åström. RBF:s Båtdag hölls i Grisslehamn den 21 mars.
Vid RBF:s extrastämma med Båtdag den 7 november deltog Lars-Erik Jansson.
Årsmötet, med 58 deltagare, hölls den 31 januari i Hargshamns Folkets Hus.
Styrelsen har under året hållit tio ordinarie, protokollförda möten samt två
extramöten och AU (ordförande, kassör, sekreterare) har haft två informella
möten som inte har protokollförts.
Hargs Bruk meddelade att de under våren planerat att ”rensa upp” bland de
privata bryggor/uppläggningsplatser som etablerats på norra delen av Vedtorget,
samt att båtklubben kostnadsfritt ska få disponera ytterligare mark strax norr om
Vedtorget. Med anledning av detta upprättades ett nytt arrendeavtal under maj.
Bruket kommer även att gallra Vedtorget längs järnvägen, norrut mot
”jaktstugorna”. Området kommer att användas till P-platser.
I februari beviljade Nordea klubbens låneansökan för inköp av nya bryggor till
utbyggnad av hamnen. Ordförande och kassör fick årsmötets uppdrag att teckna
lånet.
Den 4 april samt 17 oktober hade vi våra, numera årligen återkommande två,
träffar med båtklubbsgrannarna i Östhammar och Öregrund. I april stod
Östhammar för värdskapet och Öregrund ansvarade för oktoberträffen. Håkan
Adebäck och Lars-Erik Jansson deltog vid båda träffarna och de frågor som
diskuterats har varit av gemensam klubbkaraktär: kösystem för båtplats, rutiner
för vaktplikt etc.
Hemsidan har under året haft 7 900 besök.
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Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har under året varit 566 st plus två familjemedlemmar. 41 nya medlemmar har tillkommit och ca 50 har begärt utträde eller
uteslutits på grund av obetalda avgifter.
Lördagen den 9 maj hade vi ”sjösättning av nya hamnen”. Efter de omfattande
renoveringar och ombyggnationer vi gjort under de två senaste säsongerna, både
av klubbstugan och hamnområdet, kändes det såväl motiverat som nödvändigt
med en liten återinvigning. Ulf Dietrichson, Hargs Bruk, förrättade själva
återinvigningen samt presentade klubben med en ny TV. Festen fortsatte därefter
med femkamp, grillning samt middag med trevlig gemenskap. Ca 80 personer
deltog i festligheterna, som avslutades med ett praktfullt fyrverkeri.
På försök, inbjöd styrelsen till introduktions- och informationsträff för årets nya
medlemmar den 13 juni, men av ca 30 inbjudna kom endast 3 st. Samma dag kom
även Kustbevakningen på besök, istället för det inställda besöket den 9 maj.
I juli inbjöd vi till en Kubb- och grillkväll, med ca 30 deltagare, som blev mycket
lyckad.
Hamnen
De nya bryggorna levererades och monterades i slutet av april och den stora
omflyttningen av båtplatser kunde starta. De som blev mest berörda var
medlemmar med båtplats vid A-C- K-L- och M-bryggorna. Utbyggnaden har på
alla sätt motsvarat våra förväntningar såväl beträffande en lugnare hamn som
reducering av kölistan för båtplats.
I samband med de nya bryggorna levererades även en landgång att fästas mellan
pir och brygga. Landgången levererades utan räcken, vilka sedan monterades
under sommaren.
Genom den modifiering för mastlyft som gjorts av stora lyftkranen, kunde
mastkranen säljas under våren, vilket gav ett kassatillskott på 15 000 kr.
Lyftkranen besiktigades den 5 november, utan anmärkning. Slänten intill kranen
har belagts med kullersten.
Hamnkaptenerna gjorde även förbättringar för sjösättning genom att bredda
bryggan under lyftkranen med ca 50 cm. Dessutom anlitades sprängare för att ta
bort bergklacken i vattnet intill bryggan.
För att minimera bryggunderhåll har de landfasta bryggorna, B och G flyttats och
nu återstår endast F-bryggan som landfast. Ytterligare modifiering av hamnen
fortsätter under våren 2010.
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I november gjordes ytterligare förbättringar vid sjösättningsplatsen genom att
flytta C-bryggan till Vedtorget samt att ta bort den stenkista som fanns under Cbryggan. Dessutom kommer A-bryggans tre sektioner att fördelas på C-, J- och Kbryggorna. H-bryggan har lyfts upp på land för att förberedas för byte av flytblock
under våren 2010.
Ramp-bommarna har utsatts för sabotage vid fyra tillfällen under säsongen, två
gånger under våren och två gånger under hösten. Totalt har 2 523 passager genom
bommarna registrerats under perioden 11 maj-8 december.
Klubbholmen
En ny, rejäl trappa med räcken har byggts vid bastun. Möbler och trädäck har
oljats, ris och sly har röjts och eldats. Två medlemmar har anmält sig som
frivilliga ”tillsynsmän” av klubbholmen och styrelsen har uppdragit åt dessa att
komma med förslag till åtgärder, förbättringar etc, så kostnader för detta kan
budgeteras till kommande säsong.
Avgifter under året
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Familjemedlem
150:Utebliven vakttjänst
1 000:Lås-tagg
200:Bryggavgift, båtar upp till 220 cm bredd
655:Bryggavgift, båtar 201-300 cm bredd
1 035:Bryggavgift, båtar 301-400 cm bredd
1 550:Lyft, stora kran ordinarie tid
200:Lyft, stora kran övrig tid
500:Lyft mastkran ordinarie tid
150:Lyft mastkran övrig tid
300:Bomlyft upp till 4 m
200:Bomlyft 4-6 m
400:Bomlyft över 6 m
600:Uppläggning vedtorget
200:Vinteruppläggning upp till 220 cm
300:Vinteruppläggning över 220 cm
400:Sommaruppläggning, samma som vinteruppläggning,
avgiften dubbleras för varje år som båten ligger kvar på land
Husvagn, inklusive el
6000:-
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Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från den 11 maj till den 15 oktober. Det ständigt
återkommande bekymret med att vaktpliktiga inte frivilligt antecknar sig för
vakttjänst, har styrelsen försökt lösa genom att erbjuda längre bokningsperiod.
Dels genom att ha listan tillgänglig i klubbstugan10 augusti-15 oktober, dels
genom att sekreteraren tagit emot bokningar per telefon och e-post under perioden
16 oktober-15 december.
Arbetsdagar
Årets arbetsdagar hade vi den 9 och 23 maj, 13 juni samt den 5 och 19 september.
Arbetskvällar den 4, 11 och 18 maj samt 24 augusti och 7 september. Som vanligt
har uppslutningen varit låg med tanke på klubbens medlemsantal. Styrelsen vill
rikta ett stort tack till alla er som troget ställt upp och tappert trotsat vädrets
makter, eftersom de flesta av arbetsdagarna bjudit på både regn och rusk!
Ekonomi
Klubbens ekonomi är stabil och i balans. Se revisorernas berättelse.
Verksamhetsplaner för 2010
Förbättra H-bryggans flytkraft
Fortsätta förbättra hamnområdet samt utöka parkering på Vedtorget
Montera fler belysningsstolpar på piren och Vedtorget
Fortsätta underhållsarbeten på klubbholmen
Bygga altan till klubbstugan

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en givande och avkopplande båtsäsong 2010.
Hargshamn i januari 2010
Håkan Adebäck, Lena Åström, Urban Wahlberg, Rolf Eriksson, Ulf Jansson,
Lars-Erik Jansson, Leif Rennerskog, Per Jansson och Karina Åström

