Välkommen till Oaxens Båtklubb!

(utg 20120319)

Hej!
Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i
klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben
förväntar sej att du ska känna till.
Klubben bildades 1948 och fanns de inledande åren ute på Oaxen utanför Mörkö.
Sedan en tid har klubben sitt säte i den vackra viken vid Skanssundet. En mera
målande och komplett bild om klubbens historia finns att läsa på hemsidan författad
av Ulla Jansson som är en av få nuvarande medlemmar som var med på Oaxen

Information och Hemsidan
Oöverträffat bäst information om vad som sker i båtklubben får du via hemsidan.

www.oaxensbk.se

Här finns kalendern med alla viktiga datum, intressanta artiklar och nyheter. Vid
Skanssundet finns även anslagstavla att läsa på. Inför årsmötet kommer en kallelse per
post men i övrigt är det upp till dej som medlem att hålla dej informerad genom att
läsa hemsidan.
I samband med arbetsdagar före upptagning och sjösättning brukar även
medlemsmöten hållas där det går bra att ställa frågor och föra en diskussion om
klubben.

Stadgar och ordningsregler.
2 viktiga dokument som du behöver känna till är:
-

klubbens stadgar
klubbens ordningsregler.

Stadgarna styr klubbens inriktning och är väl egentligen inget var man behöver kunna
på sina 5 fingrar men bra att känna till eftersom den styr klubbens verksamhet och
även hur du som medlem kan påverka klubben.
Klubbens ordningsregler ber jag dej läsa igenom lite mera omsorgsfullt. Här finns
beskrivningar hur vi förväntas agera i olika situationer.
Regler har vi för vår säkerhet, ordning och reda samt trivsel i klubben. Var vänlig
respektera ordningsreglerna (eller välj en annan klubb).
Stadgar och ordningsregler finns på hemsidan. Saknar du internet ber jag dej säga till
så tillhandahåller vi dem på annat sätt.

Avgifter och kostnader
2 ggr per år kommer du få en faktura av vår kassör. Funderar du över taxan finns ett
dokument på hemsidan som förklarar vår debitering
Klubbens org nr är 802439-4937.

Björnö
Vid Björnö har klubben sin klubbholme. Björnö ligger strax syd om Oaxen ca 8 nm
syd om Skanssundet. Förutom klubbstuga finns en liten övernattningsstuga, bryggor
som går runt klipporna och den ”goaste” kvällssolen i Södermanlands skärgård.
På Björnö anordnas en mängd aktiviteter men mer om det lite längre fram

Skanssundet
Skanssundet är hemmahamnen på Mörkös norra del. Skanssundet har plats för drygt
50 båtar. Vi har en sjösättningsramp, mastkran, masthus och liten klubbstuga och
toalett. På bryggorna och land finns vatten och el.

Årliga aktiviteter
Här en grov lista över de årligt återkommande aktiviteterna i klubben i tidsordning
från vår till vinter.
Sjösättning
All sjösättning förutom om du använder rampen själv sker vid en och samma
tidpunkt. Detta för att vi är beroende av mobil lyftkran om 100 ton. Denna dag är det
obligatorisk närvaro. Kan du av olika själ inte närvara vid sjösättning av din båt ska
du utse en ersättare för dej. Ta med försäkringsbrev. Ingen försäkring = ingen
sjösättning.
Arbetsdag efter sjösättning
Denna dag med obligatorisk närvaro syftar till att göra om ett stökigt varvsområde till
park. Då packar vi ihop våra båtställningar, klipper gräs, städar och gör fint.
Hamnfogdarna brukar dessutom ha en del jobb som behöver utföras.
Dagen är obligatorisk men räknas inte som arbetsplikt.
Städdag Björnö höst och vår.
Inför sommarsäsongen och inför vintern anordnas städdagar på Björnö, ett bra tillfälle
att inleda och avsluta båtsäsongen på. Hamnfogdarna brukar ha en del kul
överraskningar för alla. Räknas som arbetsplikt.
(Se länk på hemsida till ”Björnös egen hemsida”.)
Midsommarfirande
Midsommarfirande har vi alltid ute vid Björnö. Dans runt stången, lekar och
gemensam middag på bryggan vid bra väder och inomhus vid regn. Numera också
levande musik.
Kräftköret
Kräftköret är just det, en årlig kräftskiva i början av augusti vid Björnö. Den föregås
av klubbmästerskapet i segling som går i en bana runt Björnö. Alla båtar med segel
kan delta.
Arbetsdag inför upptagning och upptagning
På samma sätt som inför sjösättning gör vi på hösten bara i omvänd ordning.

Övrigt
Övriga aktiviteter kan vara försommarkappsegling, eskaderseglingar, andra festliga
arrangemang vid Björnö och Skanssundet samt seglarskola. Årligen anordnas
klubbmästerskap i radiostyrd segelbåt samt KM i lerduva vid den årliga
Novemberkåsan på Björnö.

Årsmöte
Slut på året och start på nästa är årsmötet där vi väljer styrelse, går igenom
verksamheten mm. Ofta i lokal inne i Södertälje en vardagskväll när det är snöigt och
kallt.

Styrelse och årsmöte
Klubbens arbete leds av styrelsen. Vilka poster som finns framgår av stadgan men för
att nämna några:
-

Ordförande
Sekreterare
Hamnfogdar
Kassör

Styrelsen träffas ca 7 ggr per år. Har du funderingar eller idéer ta kontakt.
Vid årsmötet i början av kalenderåret väljs ny styrelse.

Oaxens BK är en klubb eller ideell förening om man så vill,
inte en marina.
Oaxens BK är en ideell förening. Ideella föreningar som vår bygger på att vi hjälps åt
allesamman. Hade vi haft personal anställd för att sköta klubben skulle kostnaderna
bli för höga. Genom att vi är en ideell förening håller vi kostnaderna nere och båtliv
blir möjligt för oss. Grundidén är att vi alla hjälps åt och att var och en drar sitt strå till
stacken. Att bara bry sej om sej själv och egen båt är inte OK.
För den som inte vill befatta sej med klubbarbete finns många marinor i länet att välja
mellan. Där betalar man lite mer och slipper allt arbete, bekvämt men bara hälften så
kul och ingen möjlighet att känna klubbgemenskap.
För att stimulera ideellt arbete har vi något som kallas arbetsplikt. En avgift som du
betalar ifall du inte utfört arbete. På hemsidan kan man läsa vad man kan hjälpa till
med eller så talar du med hamnfogdarna. De obligatoriska arbetsdagarna vid
sjösättning och upptagning räknas inte som arbetsplikt.

Båtförsäkring
Båtklubben har tecknat en grundförsäkring. I försäkringsavgiften ingår tidningen
båtliv (6 ggr/år).
Varje medlem ansvarar för att den egna båten är försäkrad året runt.

Material du ska ha som ny medlem.
Som ny medlem ska du av hamnfogde erhålla:
1. nyckel mot avgift
Av ordförande ska du erhålla:
1. detta dokument
2. dekal och vimpel
3. en rejäl handskaning vid första bästa tillfälle.

Slutligen önskar jag dej ännu en gång välkommen in i OBK.
Vår klubb (som är en klubb) blir precis så bra vi gör den. Har vi
ambitioner och hjälps åt blir vi ostkustens pärla. Jag lovar!

Henric Endoff
Ordförande

