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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2012
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Håkan Adebäck
Urban Wahlberg
Karina Hafdell Åström
Anders Jarmar
Lars-Erik Jansson
Rolf Eriksson
Tony Zackrisson
Heikki Hukari
Dick Jansson

Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

Staffan Riben och Kent Ramsten
Mars Odentun
Nils Lundin och Åke Fransson

Till klubbens representanter i RBF utsåg styrelsen Håkan Adebäck, Lars-Erik
Jansson, Anders Jarmar samt Karina Hafdell. Vid RBF:s Båtdag i Grisslehamn
den 17 mars deltog Håkan Adebäck, Lars-Erik Jansson samt Anders Jarmar och
vid RBF:s extra båtdag den 10 november deltog Håkan och Lars-Erik.
Vid årsmötet, som hölls den 8 februari i Hargshamns Folkets hus, deltog 29
personer. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten samt ett
telefonmöte, där beslut togs om inköp av ny högtryckstvätt. Styrelsemötet den
6 december ställdes in på grund av snöstorm. AU har haft tre möten som inte
protokollförts.
Heikki Hukari och Rolf Ericson avgick som styrelseledamöter under sommaren.
Den första av årets två träffar med våra båtklubbsgrannar, hölls i Herräng den 21
april. Karina, Håkan, Lasse och Roffe deltog. Öregrunds båtklubb inbjöd till
höstens träff, som hölls den 20 oktober. Håkan och Lasse deltog.
Klubben har åter ”uppvaktats” av Theresia Wengström (kommunen) angående
tömningsanläggning för båttoaletter. I avvaktan på eventuell lagstiftning i ärendet,
beslutade styrelsen att ta upp frågan till årsmötet 2013.
Hemsidan har under året haft ca 2 700 besökare.
Klubben har, på förfrågan från Hargshamns Fiskevårdsförening, assisterat med
beredskap för försäljning av fiskekort.
Den segelbåt som klubben fick av en medlem 2011, har renoverats och sjösatts.
En stor eloge till Lasse Hertzberg för en fantastisk arbetsinsats!
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Hamnen
En ny landgång har byggts till D-bryggan och delar av den landfasta bryggan vid
lyftkranen har förstärkts. Flera döda träd längs staketet mot Jaco har tagits ner för
att inte riskera att falla ned på uppställda båtarna. För att optimera parkeringsytorna på Vedtorget har viss omflyttning av markeringarna gjorts.
För att successivt fasa ut alla gamla bommar som inte hållit klubbens standard,
köptes till att börja med 10 st 5-meters bommar, vilka hade en strykande åtgång.
Bytet av bommar har gått över för väntan och totalt har 15st bommar bytts ut
under säsongen. Samtliga bommar vid alla bryggor försetts med numrerade
märkskyltar (medlemsnummer).
Dragning av el till bryggorna har färdigställts och ett nytt elskåp har installerats på
piren.
Klubben har bistått kriminalvården genom att ta sig an en yngling som dömts till
50 timmars samhällstjänst. Håkan och Lasse har varit handledare och kunnat
vittna om en fantastiskt duktig och samarbetsvillig kille som hjälpt till med att
klippa gräs, rensa rabatter, olja bryggor, måla etc.
I juli gjorde Samhällsbyggnadsförvaltningen en miljöbesiktning där man bland
annat ville se hur klubben tar upp och förvarar båtar, hur vi hanterar avfall etc.
I november kom information om ett föreläggande med krav på klubben att
* lämna en skriftlig redovisning om hur vi säkerställer att båtbottentvätt, slipning
båtbottenhantering etc inte orsakar spridning av miljöfarliga ämnen i miljön.
* kartlägga/beskriva de platser på hamnområdet där miljöfarliga ämnen kan ha
spridits till miljön.
Husvagnsplatserna är uppsagda från kommande säsong. Huvudorsaken är att
klubben inte ska konkurrerar med campingen om uthyrning.
Bryggleverantören, Svenska Flytpontoner, har äntligen tagit tag i vår reklamation
av skadorna på M-bryggan och gjort ett test med ny ytbeläggning på bryggans
yttersta del. Om testet faller väl ut, kommer hela bryggan att förses med ny
beläggning under våren, så snart vädret tillåter (medeltemp minst +5 grader).

Klubbstugan
Endast vanligt underhåll har gjorts av klubbstugan under året och Hargs Hamn
AB har skänkt klubben en datorskärm.

Klubbholmen
Vassröjning har varit det stora arbetet vid klubbholmen.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar har under året varit 578 (12 fler än under 2011).
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Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från den 2 maj till den 6 oktober. Bokningslistan
har funnits tillgänglig i klubbstugan 1 augusti-15 oktober. Därefter har medlemmar haft möjlighet att boka tid hos hamnkaptenen till och med den 15
december.

Arbetsdagar
Årets arbetslördagar: den 19 maj samt den 22 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
12/5, 26/5 samt 9/6
Onsdagar kl 15:00-20:00
9/5, 23/5 samt 6/6
Planerade upptagningar:
Lördagar 10:00-15:00
Onsdagar kl 12:00-19:00

15/9, 29/9 samt 6/10
12/9 samt 26/9

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 2013
Underhållsarbeten på klubbholmen, utbyggnad av befintlig brygga
Olja bryggor och trädäck (allmänt underhåll)
Översyn av sjösättningsvagnen på Vedtorget
Spolplatta
Byte av den gamla el-centralen vid klubbstugan till en modernare.
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en skön och avkopplande båtsäsong 2013.
Hargshamn i januari 2013
Håkan Adebäck, Urban Wahlberg, Tony Zackrisson, Lars-Erik Jansson,
Anders Jarmar, Dick Jansson och Karina Hafdell Åström

