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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2010
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Håkan Adebäck
Urban Wahlberg
Karina Åström
Lena Åström, Anders Jarmar (tf från augusti)
Lars-Erik Jansson
Rolf Eriksson
Leif Rennerskog
Tony Zackrisson
Heikki Hukari

Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

Staffan Riben och Kent Ramsten
Mars Odentun
Bertil Sedvall och Åke Fransson

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. Vid RBF:s Båtdag i Grisslehamn den 19 mars deltog
Håkan Adebäck och Lars-Erik Jansson.
RBF:s nya styrelse inbjöd även till träff i november för att presentera sig samt
diskutera framtidsfrågor. Håkan A, Lasse J, Anders J och Karina Å deltog.
På grund av familjeskäl avgick Lena Åström som kassör under sommaren, varför
styrelsen i augusti tillförordnade Anders Jarmar till kassör fram till årsmötet, där
han förhoppningsvis blir invald som ordinarie.
Östhammars kommun inbjöd till upptaktsträff inför arbete med ”Ny vision för
kommunen”. Träffen hölls i Gimo den 18 januari, Håkan A och Lasse J deltog.
I september skickade styrelsen in en ansökan om föreningsstöd till Östhammars
kommun, Fritidsnämnden.
Årsmötet, med 52 deltagare, hölls den 6 februari i Hargshamns Folkets Hus.
Styrelsen har under året hållit tio ordinarie, protokollförda möten varav ett
telefonmöte och AU (ordförande, kassör, sekreterare) har haft två informella
möten som inte har protokollförts. Efter revisorernas genomgång av
redovisningen inför årsmötet, konstaterades att klubbens redovisningsprogram
måste uppdateras. Ett nytt program inköptes därför i mars.
Expeditionstiden på klubbkontoret måndagar kl 18-20 ställdes in under säsongen,
på grund av för lågt intresse.
Under vårvintern påbörjade Hargs Bruk ett omfattande röjningsarbete runt
Vedtorget samt i skogspartiet mellan båtklubben och badet. Hargs Bruk bidrog
även med fem nya belysningsstolpar till piren och Vedtorget.
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I samband med röjningen gjordes en ny väg på Vedtorget, längs med järnvägen, i
syfte att ge bättre svängrum för bil/båtvagn vid nerfart till ramperna. Där bistod
”Tonga-Curt” Eriksson klubben med fyllnadsjord och täckduk och Hargs Hamn
hjälpte till med fyllnadsmassor och grus. Tusen tack!!
I slänten mot nedre parkeringen har rosbuskar planterats och ett skjul för
soptunnorna byggdes vid vägen ut till piren (mellan de båda ramperna). En ny
elmatning har dragits till sopskjulet.
I månadsskiftet april-maj inträffade en drunkningsincident, tursamt nog med
lyckosam utgång, i hamnen. En medlem ramlade mellan båt och brygga. Därför
köptes och monterades livbojar till samtliga bryggor. Ytterligare en räddningsstege kommer monteras längst ut på M-bryggan under våren 2011.
Redan under förra verksamhetsåret kom det till styrelsens kännedom att ickemedlemmar, bland annat från campingen, utnyttjade klubbens duschrum, med
högre belstning på septitanken som följd. Därför beslutades att automat för 5kronorsmynt skulle installeras under detta år. Installationen gjordes i maj.

Hamnen
Där gamla B-bryggan låg (längst in i hamnen) har en gångväg iordningställts och
rosbuskar planterats i slänten ovanför (mot övre parkeringen), allt med syftet att få
så få underhållsfria ytor som möjligt.
Under vintern fortsatte den modifiering av hamnen som påbörjades förra vintern.
Bland annat gjorde hamnkaptenerna ytterligare förbättringar/förstärkningar av
bryggan vid lyftkranen. H-bryggan lyftes upp på land och förstärktes med nya
flytblock.
Delka Produkter har under verksamhetsåret kompletterat och slutfört montering
av stängsel på Vedtorget, efter kanten vid gamla B-gryggan samt vid ”Bylunds
torg”. Dessutom har de kopplat in och monterat en ny el-central på Vedtorget
samt kopplat in de nya stolpbelysningarna.
Trots att vi försöker minimera ytor som ska gräsklippas, blir det ändå en hel del
betungande arbete för styrelsen med gräsklippning under sommaren. För att
underlätta detta, köptes en begagnad åkgräsklippare in i juli.
Hemsidan är välbesökt och har sedan starten hösten 2008, till och med början av
december 2010, haft drygt 15 000 besökare.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har under året varit 565, antalet nya är 41 och 42
medlemmar har begärt utträde eller uteslutits på grund av obetalda avgifter.
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Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från den 2 maj till den 15 oktober. Bokningslistan
har funnits tillgänglig i klubbstugan 1 augusti - 15 oktober. Därefter har medlemmar haft möjlighet att boka tid hos sekreteraren till och med den 15 december.

Arbetsdagar
Årets arbetsdagar planerades till den 15 och 29 maj samt den 25 september.
Arbetskvällar den 3 maj samt 6 september. Den sista arbetskvällen (6/9) ställdes
in och vi koncentrerade istället alla arbetsuppgifter till arbetsdagen den 25
september. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som troget ställt upp och
trotsat både regn och rusk!

Ekonomi
Klubbens ekonomi är stabil och i balans. Se revisorernas berättelse.

Avgifter under året
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Familjemedlem
150:Utebliven vakttjänst
2 500: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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Verksamhetsplaner för 2010
Vårfest med mat vid Skatviken
Fortsätta underhållsarbeten på klubbholmen
Underhållsarbete på klubbstugan
Utbyggnad av klubbstugans altan
Montera belysning längs staketet mot Jaco samt på ”Bylunds torg”
Förbättra strålkastarbelysning från lyftkranen mot H- och I-bryggorna
Ny anslagstavla samt fortsatt förbättring av övre P på Vedtorget.

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en givande och avkopplande båtsäsong 2011.
Hargshamn i januari 2011
Håkan Adebäck, Lena Åström, Urban Wahlberg, Rolf Eriksson, Tony Zackrisson,
Heikki Hukari, Lars-Erik Jansson, Leif Rennerskog, Karina Hafdell Åström
och Anders Jarmar

