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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2011
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Representant till Roslagens Båtförbund har varit Håkan Adebäck. Till klubbens
representanter i RBF utsåg styrelsen Håkan Adebäck, Lars-Erik Jansson, Rolf
Eriksson samt Anders Jarmar. Vid RBF:s Båtdag i Grisslehamn den 19 mars
deltog Anders Jarmar, Lars-Erik Jansson samt Heikki Hukari.
Vid årsmötet, som hölls den 10 februari i Hargshamns Folkets hus, deltog 29
personer. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten och AU har haft
tre möten som inte protokollförts.
Den 9 april stod klubben som värd för en av årets två träffar med våra närmaste
båtklubbsgrannar i Öregrund, Östhammar, Hallstavik och Herräng. Mötet hölls i
Hargshamns Folkets hus och höstens träff, där ÖSS var värdar och med deltagare
även från RBF, hölls den 29 oktober.
Klubben har också deltagit i ett par olika möten med kommunen/fritidskontoret
under året, där frågor inom EU-projektet ”Act4myBalticSee” stått på agendan:
Utrustning för båtbottentvätt samt tömning av båttoa. Kommunen har beviljats
ekonomiskt EU-stöd och HBK har fått erbjudande om att delta i projektet.
Fortsättning följer under våren 2012.
Hemsidan har under året haft drygt 2500 besökare.
Hamnen
Med isen som arbetsplattform kunde vi under senare delen av vintern fortsätta
med förbättringsarbetet av kajen genom en förlängning söderut, som nu utgör en
stadigare, landfast lastbrygga.
En segelbåt lämnades kvar vid bryggan hela vintern, med påföljden att den frös
fast i isen. Ägaren/medlemmen skänkte sedan båten till klubben.
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Fler rosenbuskar har planterats för att minska gräsklippningsyta. Ett roder från
pråmen ”Harg II ” ha rests på ytan framför klubbstugan, intill vägvisaren. Rodret
ska under kommande säsong förses med en informationsskylt om Skatvikens
historia, från båtbyggeri till småbåtshamn.
Bättre/starkare belysning har monterats längst upp på lyftkranen och ytterligare
lampor har placerats ut, bland annat på den nya lastbryggan/kajen.
Vår kreative ordförande har snickrat till två dekorativa farledsprickar, en röd och
en grön, som nu pryder infarten (vid vägbommen) till hamnområdet, samt en
mittledsprick som stoltserar intill storstenen vid lastbryggan.
En ny, stadig landgång har monterats på C-bryggan och olika förbättringsarbeten
har gjorts på övre parkeringen på Vedorget.
Låssystemet drabbades av bixtnedslag i maj, men tack vara försäkringen kunde
kostnaderna för reparationerna begränsas. För att minimera skaderisker av den här
typen i fortsättningen, installerades en sk UPS.
Elförsörjningen till K-L- och M-bryggorna ska förhoppningsvis nu fungera
tillfredsställande sedan en ny el-kabel dragits. Nya förankringsstenar har lagts ut
till J-bryggan och vid den yttre rampen har en liten brygga placerats för att
underlätta vid sjösättning/upptagning med trailer.
Klubbstugan
I april påbörjades arbetet med stolpning för altanen och hela bygget färdigställdes
under de kommande veckorna för att kunna stå klart och invigas vid den
planerade vårfesten lördagen den 21 maj. Den dagen startade som en trevlig
arbetsdag med god uppslutning, men till kvällens festligheter kom ca 60 festsugna
deltagare. Den mycket lyckade festen inleddes med invigning av altanen, följdes
av sex-kamp (tävling med 6 st grenar, inget annat!), samt grillning och middag
med sång, musik & dans i inhyrt partytält.
För att kunna vistas i och använda klubbkontoret även under riktigt varma
sommardagar, har markiser monterats som solskydd över kontorets fönster.
Händiga och arbetsvilliga vakter har fixat nytt kitt till klubblokalens fönster.
I samband med installation av altandörren, monterades även nya persienner i
klubblokalen.
Klubbholmen
En landfast brygga, med plats för 3-4 båtar, har byggts på klubbholmen och
ambitionen är att bryggan ska förlängas under sommaren 2012 så att fler får plats.
En liten flytbrygga har också förankrats i berget, med hjälp av gamla y-bommar.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har under året varit 567, antal nya 38 och 36
medlemmar har begärt utträde eller uteslutits på grund av obetalda avgifter.
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Två av klubbens hedersmedlemmar, Erik Högfors och Holger Johansson, gick
bort under sommaren och klubben hedrade deras minne med blommor i samband
med deras respektive begravningar.
Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från den 2 maj till den 8 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 arbetslördagar: den 7 och 21 maj samt den 17 september. Uppslutningen har
varit över förväntan vid varje tillfälle, med glatt humör, fantastisk arbetsvilja och
god kamratanda, varför styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till klubbens
alla medlemmar som ställt upp!
Sjösättning/upptagning
Planerade sjösättningar:
Lördagar kl 10:00-15:00 den 14 och 28 maj samt den 11 juni.
Onsdagar kl 15:00-20:00 den 4 och 18 maj samt den 1 juni.
Planerade upptagningar:
Lördagar 10:00-15:00 den 10 och 24 september samt den 8 oktober.
Onsdagar kl 12:00-19:00, den 14 och 28 september.
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
600:Bryggavgift, båtar 201-300 cm bredd
1 100:Bryggavgift, båtar 301-400 cm bredd
1 600: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 2012
Obligatorisk märkning av bommar
Fortsätta underhållsarbeten på klubbholmen
Olja bryggor och trädäck (allmänt underhåll)
Ytterligare säkra el-matningen till M-bryggan
Översyn av sjösättningsvagnen på Vedtorget
Renovera segelbåten (den som frös fast i isen)
Seglarskola (Optimistjollarna)

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en givande och avkopplande båtsäsong 2012.
Hargshamn i januari 2012
Håkan Adebäck, Urban Wahlberg, Rolf Eriksson, Tony Zackrisson,
Heikki Hukari, Lars-Erik Jansson, Anders Jarmar, Dick Jansson och
Karina Hafdell Åström

