Verksamhetsberättelse för OBK år 2017.

Styrelsearbetet
Styrelsen har sammanträtt vid sex protokollförda möten under verksamhetsåret. Vidare
har två medlemsmöten hållits i samband med sjösättning och torrsättning av båtarna.
I början av verksamhetsåret tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram ett konkret förslag
rörande båthanteringssystem i egen regi. Arbetsgruppen upplöstes i samband med att
förslaget presenterades på årets första medlemsmöte. Styrelsen har fortsatt att arbeta
med frågan, men inga konkreta åtgärder har vidtagits på grund av tidsbrist och
avsaknad av ett klart mandat från medlemmarna.
Styrelsen fortsätter att bevaka frågan om moms på båtklubbar. I skrivande stund finns
det inget nytt kring denna fråga.
Avseende arrendet för hemmahamnen har inget ytterligare inträffat under
verksamhetsåret, och vi planerar därför vår verksamhet utifrån premissen att vårt
arrendeavtal löper ytterligare 10 år från 2021.
Avseende arrende för Björnö har vi erhållit en uppsägning för villkorsändring.

Medlems- och båtsituationen
Vid utgången av 2017 hade klubben 127 betalande medlemmar. Vilket kan jämföras
med 114 medlemmar 2016, 109 medlemmar år 2015, 109 medlemmar år 2014, 97
medlemmar år 2013 samt 100 medlemmar år 2012.
Efterfrågan på båtplats fortsätter att vara större än vad vi kunnat erbjuda, vilket leder till
att vi har ett flertal medlemmar som köar för båtplats.
Vid brygga hade vi 58 båtar under 2017, vilket kan jämföras med 60 båtar 2016, 58
båtar år 2015, 57 båtar år 2014, 60 båtar år 2013 samt 61 båtar år 2012.
På land för vinterförvaring finns nu 47 båtar, att jämföra med 45 båtar 2016, 48 båtar år
2015, 48 båtar år 2014, 50 båtar år 2013 samt 48 båtar år 2012.

Ekonomi
Ekonomin är fortsatt mycket god.

Hemmahamnen Skanssundet
Under året har vi gemensamt kunnat 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. Vattenbristen under sommarhalvåret har hanterats
genom att båtar har tvättats med sjövatten, och i övrigt allmän sparsamhet.
Klubbholmen Björnö
Det har varit ett bra år på Björnö. En ny, säker arbetsbåt införskaffades till en mycket
rimlig peng. På begäran från medlemmar lades 3 bojar ut med P-ringar på vårdagen.
Genom Werners arbete blev Björnöbryggan elektrifierad med belysning och 220V. Det
var bra uppslutning på arbetsdagarna. Midsommarfirande, Kräftkör och Novemberkåsa
hölls enligt tradition. I slutet av sommaren var anläggningen i toppskick. I december
bökade ”grisarna! Sönder trädgården till oigenkännlighet, vilket blir första jobbet att
återställa 2018!
Jollesektionen
Jollesektionen har haft ett aktivt och framgångsrikt år med bland annat seglarskola och
Trissjollecup. Planeringen inför SM i Trissjolle fortskrider.
Tjejsektionen
Tjejsektionen höll även i år den traditionella och mycket uppskattade Novemberkåsan.
Festkommittéen
Har varit mycket aktiva och funnits med och stöttat vid flera av klubbens händelser och
evenemang under verksamhetsåret.
Noterbara händelser under verksamhetsåret
•

Sjösättning, vårstädning och medlemsmöte hölls i vanlig ordning utan större
incidenter.

•

Firande av svenska nationaldagen genomfördes traditionsenligt i
hemmahamnen.

•

Midsommarfirande genomfördes i vanlig ordning på Björnö, för en gångs skull i
strålande väder ända fram till kvällen.

•

Kräftköret blev en rafflande kappsegling med 6 båtar på startlinjen. Josefin och
Tobias Gustavsson tog hem segern.

•

Torrsättning och medlemsmöte genomfördes med stor smidighet.

Ett stort tack till allas engagemang i vår föreningsverksamhet. Med hopp om fortsatt bra
verksamhet för OBK under året 2018.
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