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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2013
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Håkan Adebäck
Urban Wahlberg
Karina Hafdell Åström
Anders Jarmar
Lars-Erik Jansson
Kurt Hafdell
Tony Zackrisson
Göran Schyberg
Dick Jansson

Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

Staffan Riben och Kent Ramsten
Mars Odentun
Nils Lundin och Dick Karlsson

Till klubbens representanter i RBF utsågs Håkan Adebäck, Anders Jarmar,
Lars-Erik Jansson samt Kurt Hafdell. Vid RBF:s Båtdag i Grisslehamn
den 9 november deltog Kurt och Lars-Erik.
Årsmötet hölls den 6 februari i Hargshamns Folkets hus och hade 23 deltagare.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten samt ett e-postmöte.
Styrelsemötet i mars ställdes in på grund av dåligt väder. AU har haft tre möten
som inte protokollförts.
I februari inleddes planeringen av den återkommande (vartannat år) vårfesten vid
båtklubben, som i år gick av stapeln den 1 juni med 49 av de 66 deltagare som
hade föranmält sig. ”Manfallet” tillskriver vi det dåliga vädret – någon tryckte
nämligen på regnknappen i samma ögonblick som gästerna började anlända och
sen höll regnet i sig hela kvällen! Till årets fest köptes in två stadiga partytält, så
både stämning och trivselfaktor var ändå på topp, festdeltagarna till och med
trotsade regnet och genomförde tipsrundan som festkommittén ställt i ordning runt
hamnområdet!
Den 12 oktober inbjöd Hallsta Båtklubb till den årliga träffen med våra båtklubbsgrannar. Lasse och Karina deltog, tillsammans med representanter från
klubbarna i Öregrund, Östhammar, Herräng och Grisslehamn.
Klubben har deltagit i en enkät som RBF skickat ut om hur vi ser på SBU, deras
verksamhet samt hur SBU kan utveckals.
Hemsidan har även i år varit välbesökt, ca 2 700 besökare.
Vi har även under 2013 hjälpt Hargshamns Fiskevårdsförening med beredskap för
försäljning av fiskekort. Föreningen har även fått disponera vår klubblokal för
sina styrelsemöten.
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Hamnen
En allvarlig händelse inträffade under våren när en mast skulle lyftas.
Lyftstroppen till mastkranen brast och masten ramlade ner på segelbåten.
Tursamt nog blev ”bara” masten skadad. Det kunde gått riktigt illa eftersom flera
personer befann sig runt båten vid händelsen, men nu blev det endast lindriga
personskador.
Mot den här bakgrunden uppgraderades lyftkranen med nytt lyftok och nya band
under våren. Dessutom har en säkerhetssele inköpts inför eventuella mast- och
kranklättringar. Varningsskyltar har monterats runt kranområdet för att hålla
obehöriga borta vid lyft.
Klubben har fått 50 000 kr i ersättning av Svenska Flytpontoner för de
bryggskador som klubben tidigare reklamerat och som nu delvis åtgärdats.
Samtliga bommar har märkts med medlemsnummer.
Det har varit mycket populärt att fiska från hamnens bryggor under sommaren,
men det har fått en del negativa konsekvenser: gummibåtar punkterade av
fiskedrag, fiskedrag har fastnat i kapell, fiskelina har fastnat i snurrande
”fågelskrämma”, fåglar har fått fiskelina runt fötterna, innehåll från maskburkar
töms ut på bryggorna. Fiskeutrustning har utan hänsyn till klubbens medlemmar
spridits på bryggorna, vilket gjort det besvärligt för medlemmar att ta sig fram till
sina båtar.
Sopkärlen vid Vedtorget har ständigt varit fulla och överbelastats under
högsäsong, inte bara med hushållsavfall utan även med grövre sopor, typ
trädgårdsmöbler, madrasser etc. De överfulla kärlen har lockat till sig kråkor och
kajor, som spridit sopor runt hamnområdet. Därför har, på prov, ett av sopkärlen
från andra sidan hamnen att flyttats så att Vedtorget fått fyra kärl. Detta gjordes i
senare halvan av sommaren, varför en utvärdering av åtgärden får vänta till
kommande säsong.
Hamnordningen samt Information vid kranlyft har uppdaterats och finns på
hemsidan.
Styrelsen har under året arbetat med att hitta godkänd och hållbar lösning för
anläggning av spolplatta och detta arbete kommer att fortgå även under nästa
säsong.
Fiskevårdsföreningen arrangerade en fisketävling med ett 90-tal deltagare i
oktober och fick disponera Vedtorget samt klubbens grillar för ändamålet.

Klubbstugan
Ny dator med nytt operativsystem och programvara har installerats på kontoret.
Klubbholmen
Ansökan om bygglov för utbyggnad av bryggan beviljades i september.
Bastun har fått en uppfräschning – rengjorts och målats om. En stor eloge för era
fantastisk arbetsinsatser, Göte, Majlis, Kurt, Benita och Erkki!
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Medlemmar
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 571 st (36 nya, 40 avslutade).
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. I maj inledde klubben samarbete med Polisens Båtsamverkan, vilket
bl a innebär att klubben fått information från Polisen när ”obehöriga” fordon rörts
i närheten av småbåtshamnarna.

Arbetsdagar
Årets arbetslördagar: den 25 maj samt den 14 september. Klubbens medlemmar har
ställt upp mangrant, med glatt humör, fantastisk arbetsvilja och god kamratanda!
Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla!

Sjösättning/upptagning
Planerade sjösättningar:
Lördagar kl 10:00-15:00
11/5, 25/5 samt 8/6
Onsdagar kl 15:00-20:00
8/5, 22/5 samt 5/6
Planerade upptagningar:
Lördagar 10:00-15:00
Onsdagar kl 12:00-19:00

14/9, 28/9 samt 5/10
11/9 samt 25/9

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 221-300 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
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Verksamhetsplaner för 2014
Underhållsarbeten på klubbholmen, utbyggnad av befintlig brygga
samt utläggning av angöringsbojar
Olja bryggor och trädäck (allmänt underhåll)
Översyn av sjösättningsramperna samt sjösättningsvagn för småbåtar
Spolplatta
Byte av den gamla el-centralen vid klubbstugan till en modernare
Installera el till K-bryggan
Ytbehandling av samtliga byggnader
Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en skön och avkopplande båtsäsong 2014.
Hargshamn i januari 2014
Håkan Adebäck, Urban Wahlberg, Tony Zackrisson, Lars-Erik Jansson,
Kurt Hafdell, Göran Schyberg, Anders Jarmar, Dick Jansson och Karina Hafdell Åström

