
Styrelsemöte oktober och lite till från ordföranden

Hej igen alla ESS-are

November är snart här, tävlingarna har gått i mål och ungdomarna har kört sitt höstklut och 
nästan alla båtar ligger i vinteride.

Den 19 hade vi styrelsemöte som dominerades av budget 2021 och hur vi skall göra med 
höstmötet. Plus då naturligtvis en hel del andra frågor som naturligt hör till verksamheten. Vi
bestämde som ni väl redan sett att ersätta det fysiska mötet den 5 november med ett 
digitalt möte den 26 november. I ljuset av de nya striktare rekommendationerna i Uppsala 
län känns det rätt även om det inte är helt lätt med digitala möten. Mer info om det 
kommer.

Inför 2021 finns det en hel del att täcka in i budgeten. I grunden finns en löpande 
verksamhet som omfattar allt från varvsområde till ungdomsverksamhet. För varvet och 
Klubbholmen rör sig den löpande driften om ungefär samma nivå som 2020. När det gäller 
aktiviteter som tävling, båtliv och ungdom mm planerar vi att göra lite mer än tidigare år, 
givet att vi får för Coronan, men det handlar inte om så stora pengar.

På investeringssidan är det däremot några stora poster som sticker ut. På varvet fungerar 
inte spolplattan, den har bakfall och är inte tät. Då vi har många båtar som inte har giftfri 
botten måste plattan renoveras, preliminär kalkyl ligger på över en halv miljon. Det är stora 
krav på spolplattor i dag. Elsystemet på varvet är i dåligt skick och måste genomgå en hel del 
förbättringar. 

På Klubbholmen finns också behov av renovering av yttre elinstallationer. För Klubbhuset 
kommer köksrenovering att göras plus lite investeringar i larm så att fler kan övernatta på 
bottenvåningen i samband med läger etc. Vi kommer även att renovera el i huset för att få 
en säkrare och bättre installation som medger att vi kan skapa ett lite mysigare klubbhus 
som blir en naturlig träffpunkt för fler aktiviteter.

Vi bedömer att vi kommer att ha ett litet sparkapital med oss in i 2021, men de stora 
investeringarna i tex spolplatta gör att det äts upp under året. För att inte behöva låna 
diskuterade vi hur vi gör och kom till förslaget att vi höjer alla våra avgifter med ca 5%, vilket 
ger ca 150 000 extra per år. Vi kommer att ta fram ett mer detaljerat underlag inför 
höstmötet så att alla har chansen att se hur det ser ut.

Vi hade tänkt ha en session på höstmötet och starta upp lite dialog om hur vi vill utveckla 
föreningen i framtiden. Det är ju speciellt i Klubbholmen vi har möjligheter. Skall vi satsa mer
på befintligt Klubbhus, investera i en kompletterande, mer ändamålsenlig lokal för olika 
sammankomster, utökad parkering etc. Det blir ju svårt att ha den dialogen på ett digitalt 
möte, men alla kan ju fundera lite på egen hand. Föreningen är ju till för våra medlemmar!
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