Verksamhetsberättelse för OBK år 2016.
Styrelsearbetet
Styrelsen har sammanträtt vid fem protokollförda möten under verksamhetsåret. Vidare
har två medlemsmöten hållits i samband med sjösättning och torrsättning av båtarna.
Under året har styrelsen jobbat med förändringar i stadgarna avseende medlemskap och
att förändringar kring ordningsregler gällande arbetsplikt. Dessa kommer att presenteras
på årsmötet.
Styrelsen har beslutat att jollesektionsen ska planera och ansöka om att få arrangera
Triss SM år 2018.
Styrelsen bevakar frågan om moms på båtklubbar. I skrivande stund finns det inget nytt
kring denna fråga.
Avseende arrendet för hemmahamnen har inga besked eller uppsägningar kommit från
markägaren. Enligt avtalet borde en uppsägning kommit innan den 1 januari 2017 om vi
ska anses som uppsagda till år 2021. Styrelsen tolkning är att vi därmed har ytterligare
10 år från år 2021.
Under året har kostnaden för kranhyra ökat markant. Styrelsen har undersökt
möjligheterna att byta bolag. Vi kan konstatera att en båtklubb inte är en attraktiv kund
på dagens kranmarknad. I kombination med att arrendet för hemmahamnen löper till
åtmistonde år 2031 anser styrelsen att arbetet med ett eget båtupptagningssystem bör
återupptas snarast.
Medlems- och båtsituationen
Vid utgången av 2016 hade klubben 114 betalande medlemmar. Vilket kan jämföras
med 109 medlemar år 2015, 109 medlemmar år 2014, 97 medlemmar år 2013 samt 100
medlemmar år 2012.
Efterfrågan på båtplats är större än vad vi kunnat erbjuda. Så vi har en handfull
medlemar som köar för båtplats.

Vid brygga hade vi 60 båtar plats under sommaren 2016. Vilket kan jämföras med 58
båtar år 2015, 57 båtar år 2014, 60 båtar år 2013 samt 61 båtar år 2012.
På land för vinterförvaring finns nu 45 båtar. Vilket kan jämföras med 48 båtar år 2015,
48 båtar år 2014, 50 båtar år 2013 samt 48 båtar år 2012.
Ekonomi
Ekonomin är fortsatt mycket god och på flera poster i budgeten har angiven summa inte
förbrukats. Detta har medfört ett överskott som styrelsen föreslår att hänskjutas till
kommande verksamhetsårs budget.

Hemmahamnen Skanssundet
Under året har vi gemensamt kunna hålla god ordning och reda i hemmahamnen. Inga
större projekt utöver löpande underhåll och vissa förbättringar har genomförts. Vidare
har vi investerat i två nya Y-bommar. Vi har även tillsammans med marinan i
Skanssundet reparerat toatömningspumpen.

Klubbholmen Björnö
På Björnö har löpande underhåll och vissa förbättringar genomförts. Vi har bland annat
installerat solceller och fått el på bryggan med omnejd.

Jollesektionen
Under vinter och våren 2016 har sektionen träffats regelbundet för att planera
seglingssäsongen och rusta båtarna. Under våren anskaffades en ny säkerhetsbåt.
Under perioden den 8 maj till den 25 september har veckoseglingar genomförts
onsdagar och söndagar. Den 6 till 10 juli genomfördes en mycket uppskattad
seglingsskola med 19 deltagare. Den 20-21 augusti genomfördes en trissträff med både
träning och tävling. Tävlingen ingick i Trissförbundets Cup. Den 18 september
genomfördes ”Chokladrace” som säsongsavslutning med grillning och umgänge. Där
även radiostyda segelbåtar var en gren. Under hösten har sektionen haft ett möte för att
utvärdera seglingssäsongen samt för att planera för den kommande säsongen. Planerna
för ansökan om att arragera Triss SM har påbörjats.

Tjejsektionen
Sektionen har inte varit aktiv i år.

Festkommittéen
Har varit mycket aktiva och funnits med och stöttat vid flera klubbens händelser och
evenemang under verksamhetsåret.
Noterbara händelser under verksamhetsåret


Sjösättning med medlemsmöte avlöpte med stor smidighet.



Firande av svenska nationaldagen genomfördes av några tappra medlemmar i
hemma hamnen. Eftersom det blåste nordliga vindar kunde firandet inte
genomföras på Björnö.



Midsommarfirande genomfördes traditionsenligt på Björnö. Rekordmånga
besökare. Mer än 70 personer deltog.



Kräftköret med fyra deltagande segelbåter, där Flax tog hem första priset. Flera
deltagare var det på kvällens kräftskiva som gick av stapeln i storstugan på
Björnö.



Torrsättning och medlemsmöte som genomfördes med stor smidighet.

Ett stort tack till allas engagemang i vår föreningsverksamhet. Med hopp om fortsatt bra
verksamhet för OBK under året 2017.
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