
Ordförandebrev februari

Tiden rullar på och vi hade styrelsemötet för februari den 15e.

Verksamheter pågår på trots vintern. Coronan hänger kvar så det blir mycket som måste 
lösas digitalt i stället för att träffas, men snickra på distans det är en utmaning.

Arbetet på Klubbholmen framskrider. Lite överraskningar har vi trillat på men det är ju ett 
gammalt anrikt hus vi jobbar med. Ett förslag på hur det skall användas finns också, men 
stötte direkt på lite patrull med brandmyndigheterna om övervåningen trots att det nu bara 
handlar om klubbens ”vardagsrum”. Kampen pågår!

En skiss som gjorts på hur vi kan utöka antalet bryggplatser, det börja bli fullt. Ett förslag har 
tagits fram på en extra brygga i Klubbholmen, men den landar lite på kommunens vatten så 
vi måste klarera det först. Det blir i alla fall ingen ny brygga i år.

Anbudsunderlag för ny spolplatta har skickats ut, det är ju ett större jobb. Vårt vidare arbete 
med LOVA-bidrag för bottensanering kör igång. Till en början som en intresseanmälan för 
gemensam blästring hösten 2021. Förhoppningen är ju att LOVA-bidraget kan täcka 50-80% 
av kostnaden, vi får besked i april. Utbildning av ett par mättekniker som med SBUs 
mätutrustning kan kolla vad vi har på botten kommer att ordnas. Vår miljöansvarige Gunnar 
Widen kommer att hålla ihop det.

Elförbrukningen i hamnen har dubblerats mot i fjol så vi måste hålla ögonen på det så att 
vårt nät orkar med.

Tävlings, båtliv och ungdomsverksamhet ligger i startgroparna inför den nya säsongen. 
Coronarestriktionerna ligger väl som en liten våt filt tills vidare. Vi håller tummarna för att 
vaccineringen ger utrymme för en mer normal högsäsong.

Styrelsemötet gick också igenom lite av underlagen till det digitala årsmötet den 11 mars. 
Som ni säkert har sett har en del detaljunderlag, tex verksamhetsrapporter för de olika 
delarna och valberedningens förslag på personval redan lagts ut på hemsidan. En mer 
sammanfattande dragning för mötet är på gång. Läs gärna och ställ frågor till någon i 
styrelsen i förväg. På ett digitalt möte kan det bli rörigt om det är många frågor uppe på 
själva mötet.

I övrigt har vi nu all administration och bokning i BAS-systemet. Prova att logga in och kolla 
att era olika uppgifter stämmer, tex mail och telefonnummer. BAS ger goda möjligheter till 
massutskick per mail eller SMS som vi skall försöka använda oss av framöver.

När det gäller våra klisterdekaler tar vi, för att spara pengar och administration, fram en 
version utan årtal som en gemensamhetssymbol snarare än att ha för att kolla vem som får 
parkera var.

Nyckelbytet har vi bestämt att ta när Coronan har lagt sig. 



I övrigt en massa små frågor som alltid, men i allt stort rullar verksamheten på.

Snart är det vår och alla kan gotta sig i att drömma om den fina sommaren när man går där 
och pysslar om sin båt. Ta hand om er och väl mött på det digitala årsmötet den 11e mars.

Sten / ordförande

 


