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Verksamhetsberättelse för Hargshamns Båtklubb 2016
Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Vice hamnkapten
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Håkan Adebäck
Göran Schyberg (tillika vaktchef)
Anders Beckman
Anders Jarmar
Lars-Erik Jansson
Kurt Hafdell
Ulf Jansson
Roine Pettersson (har också fungerat som vice hamnkapten)
Tony Zackrisson

Revisorer
Staffan Riben och Kent Ramsten
Revisorssuppleant Mats Odentun
Valberedning
Bill Hovander och Edgar Hård
Till klubbens representant i RBF utsåg årsmötet Håkan Adebäck.
Verksamhet
Årsmötet hölls den 10 februari i Hargshamns Folkets hus med ett40-tal deltagare.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Styrelsemötena har varit
välbesökta, och ofta resulterat i långa och konstruktiva diskussioner.
Ingen vårfest arrangerades, eftersom dessa bara hålls vartannat år.
Klubben har en miljöpolicy och avfallsplan. Avsikten med miljöpolicyn är dels att
presentera klubbens arbete för att minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan, dels att
göra tydligt för medlemmarna vilka krav klubben ställer på sina medlemmar när
det gäller miljön i hamnen, på uppställningsplatserna och i närområdet i övrigt. I
avfallsplanen finns tydliga regler för hur medlemmarna ska hantera såväl
miljöskadligt avfall som övrigt avfall. Grundprincipen är att varje medlem själv
ansvarar för hanteringen och bortforslingen av alla miljöskadliga ämnen (t.ex.
färgrester) som medlemmen tar med till uppställningsplatserna eller hamnen.
Klubben tillhandahåller sopkärl för ”hushållssopor” från båtlivet.
Klubben fick våren 2015 besked om att LOVA-bidrag beviljats för att under 2015
anlägga en spolplatta mellan kranen och uppställningsplatserna. Se särskilt avsnitt
nedan!
Klubben har under 2016 sålt den segelbåt (en Leisure 22) som klubben fått som
gåva.
Hemsidan har även i år varit välbesökt.
Vi har även under 2016 hjälpt Harg och Hargshamns Fiskevårdsförening med
beredskap för försäljning av fiskekort.
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Hamnen
Hamnen har under 2016 fungerat som planerat för klubbens medlemmar vad
gäller hamnplatser, sjösättning vid ramperna, kranlyft och vinterförvaring av
båtar. Ingen gästhamn finns, men gästande båtar kan vid lämplig väderlek förtöja
utanför piren.
Arrendeavtalet med Braxenbols samfällighet innebär att klubben tar ansvar för
hela den fasta bryggan, och att samfällighetens medlemmar (som har båt i
hamnen) är medlemmar i båtklubben och har vaktplikt som vanliga medlemmar.
Stationen för tömning av toalettavfall från fritidsbåtar har under året försetts med
elektrisk pump. Stationen har använts ganska flitigt under året.
Under året har en kraftig strålkastare monterats i kranen. Dessutom har stängsel
satts upp vid vägtrumman för att förhindra att någon på vägen hamnar i vattnet
där.
Den inre rampen har förbättrats bl.a. genom att betongelement lagts på rampen
under vattnet. Klubben har också tillhandahållit märkbrickor för vagnar. Trots
detta är fortfarande fyra båtar vid vedtorget omärkta.
Som en följd av årsmötesbeslutet 2014 råder fiskeförbud i hamnområdet.
Information om fiskeförbudet ges med hjälp av anslag, som är uppsatta vid
infarten samt vid de stora bryggorna. Fiskeförbudet har fungerat väl under 2016.
Sopkärlen har använts flitigt. Tydliga anslag om användningen är uppsatta. Trots
detta förekommer fortfarande missbruk. Vanligaste problemet är att sopkärlen
används för grovsopor eller för glas och plåt m.m., vilket medför att de snabbt blir
fulla.
Fördjupningen vid kranen har medfört att det inte varit några problem med
grundstötningar där under 2016. Dessutom utnyttjades höstens klara vatten till att
rensa hamnen från diverse skräp, bl.a. ett stort däck som låg på bottnen nära
kranen.
Utläggningen av nya ankare för att komplettera de sämsta ankarna för de yttersta
bryggorna har skjutits upp till 2017 på grund av svårigheter att få tag i en pråm att
lägga ankarna från.
Även i år upplät klubben hamnområdet för Hargshamns Strömmingsfestival. Det
blåste hårt, och bara några få båtar kunde transportera fiskesugna till
strömmingsvatten. Hamnen besöktes trots den hårda vinden även i år av SSRS
station i Öregrund. I klubbhuset såldes kaffe och fikabröd m.m. Klubben
demonstrerade tagling och splitsning för de som var intresserade. Klubben höll
också i en ”båtloppis” vid den övre parkeringen.
Klubben upplät sista helgen i oktober hamnområdet och ramperna för
Hargshamns Gäddfiskers fisketävling Oktobergäddan. Fiskevårdsföreningen bjöd
på korv.
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Spolplattan
Klubben anlade 2015 en spolplatta med tillhörande reningsverk mellan
klubbstugan och uppställningsplatserna, längs den väg som man kan passera både
på väg från ramperna och på väg från kranen.
Under 2016 har körvägarna närmast spolplattan asfalterats, vilket förbättrat
möjligheterna att enkelt köra upp på spolplattan.
Spolplattan är försedd med en kraftig högtryckstvätt och vattenpost till denna.
Vad som är riktigt glädjande är att många av de som tagit upp sina båtar via någon
av ramperna passat på att spola av båten på spolplattan på väg hem.
Bom vid klubbstugan
Under 2016 har en bom placerats vid klubbstugan. Bommen kan låsas, och hålls
bland annat låst vintertid. Avsikten är bland annat att förenkla bevakningen
nattetid, och att försvåra stölder under vintern.
Klubbstugan och andra byggnader vid hamnen
Klubbstugan har målats och underhållits på klubbens arbetsdagar. Dessutom har
fönstren målats. Klubbstugan har fungerat väl under året.
Förrådet och garaget har målats under året. Klubben har blivit erbjuden ett förråd i
samband med att den kommersiella hamnen bygger nytt hamnkontor. Klubben har
tackat ja, och utreder för närvarande frågan om bygglov m.m.
Klubbholmen
Den nya bryggan vid klubbholmen har fungerat bra. De yttersta platserna vid
bryggan är avsedda som gästplatser för icke-medlemmar.
Under 2016 har mindre underhållsarbeten gjorts på klubbholmen.
Bastun är i funktion och har använts flitigt. Man måste ha en särskild,
kopieringsskyddad nyckel till bastun. För närvarande är 29 sådana nycklar
tilldelade till medlemmar.
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 571 st.
Bevakning
Bevakning av hamnen har skett från maj till oktober. Bokningslistan för 2017 har
funnits tillgänglig i klubbstugan från sommaren till 31 oktober. Därefter har
medlemmar haft möjlighet att boka tid hos hamnkaptenen till och med den 15
december. Anslag om bokningslistan har varit uppsatta på flera ställen inom
hamnområdet.
Under 2013 inledde klubben samarbete med Polisens Båtsamverkan, vilket bl.a.
innebär att klubben fått information från Polisen när ”obehöriga” fordon setts i
närheten av småbåtshamnarna.
Trots alla förebyggande åtgärder skedde en stöld av en utombordare från en båt i
hamnen på senhösten. Det visade sig efteråt att tjuvarna kommit via JACO ABs
område.
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Arbetsdagar
Årets arbetslördagar var den 23 maj samt den 19 september. Vid båda
arbetsdagarna var vädret bra, och mycket arbete blev utfört. Klubbens medlemmar
ställde upp i stor omfattning, med glatt humör, fantastisk arbetsvilja och god
kamratanda! Styrelsen vill rikta ett varmt och innerligt tack till alla som deltagit i
arbetsdagarna!
Sjösättning/upptagning under 2016
Sjösättningar:
Lördagar
7/5 och 28/5
Onsdagar
4/5, 18/5 och 8/6
Upptagningar:
Lördagar
17/9, 1/10 och 8/10
Onsdagar
14/9 och 28/9
Ekonomi
Klubbens ekonomi är stabil och i balans. Se årsredovisningen och revisorernas
berättelse.
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Avgifter under 2016
Avgifterna har även under 2016 varit oförändrade.
Medlemsavgift
300:Inträdesavgift
200:Familjemedlem
150:Utebliven vakttjänst
2 500:Lås-tagg
200:Bastunyckel, depositionsavgift
500: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 de närmaste åren
Följande arbeten m.m. är planerade för de närmaste åren. Styrelsen beslutar vilka
arbeten m.m. vi har råd med de kommande åren:














Planering av klubbens 60-årsjubileum 2017 (pågår).
Fortsatt underhåll av klubbens hus och bryggor (görs löpande).
Färdigställande av bytet av den gamla el-centralen vid klubbstugan till en
modernare (påbörjat).
Montera ”tagg-lås” på den nya bommen vid klubbstugan.
Påverka JACO AB att sätta upp stängsel vid gränsen mot båtklubben.
Framtagning av en ”lathund” för de årliga arbetsuppgifterna (t.ex.
avstängning av vattnet).
Undersökning av behovet av nya lokaler (framför allt ev. regnskydd) på
klubbholmen.
Iläggning av nya ankare och kättingar där det behövs vid de yttre bryggorna.
Förbättring av tillfartsvägarna till de inre och yttre ramperna.
Förlängning av mastskjulet med barack från Hargs Hamn AB.
Inköp av ny (begagnad) traktor.
Montera radiostyrning till kranen.
På längre sikt se över möjligheterna att lösa in bommarna.

Styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under det gångna året samt
önskar klubbens alla medlemmar en skön och avkopplande båtsäsong 2017.
Styrelsen vill också tacka Delka Produkter AB och Hargs Bruk AB för det stöd klubben
erhållit under året.
Hargshamn i januari 2017
Håkan Adebäck, Ulf Jansson, Roine Pettersson, Tony Zackrisson, Lars-Erik Jansson,
Kurt Hafdell, Göran Schyberg, Anders Jarmar och Anders Beckman
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