
Verksamhetsberättelse Bestorps båtklubb 2018 
Styrelsen har bestått av 
Ordförande Michael Lööw Vice ordförande Göran Engzén 
Sekreterare Björn Ericsson Kassör Fredrik Kindgren 
Ledamot Petter Wern Suppleant Patrik Seger 

Verksamhet 
Sjösättning och upptagning av båtar med tillhörande kaffe och korvservering genomfördes med god 
anslutning av medlemmar. Under båtsäsongen har båtklubben erbjudit såväl medlemmar som gäster 
möjlighet att använda båtrampen. 
Löpande underhåll av båtklubbsområdet har gjorts av engagerade medlemmar. Gräsklippning har skötts 
av vår hamnfodge Inge Gustavsson med stöd av Johan Wikner. 
 
Arbeten utfördes vid 4 allmänna arbetsdagar av medlemmar med arbetsplikt.  
Mycket fokus under året på den kommande saneringen. Tömning av båthuset gjordes under flera av 
arbetsdagarna. I Övrigt allmän översyn och byte av brädor på bryggor/ ramper/kaj samt av bomboj. 
Inoljning av bryggor, kaj och paviljong. Borttagning av näckrosor runt brygga 1. Sista allmänna 
arbetsdagen flyttades klubbens utrustning till förråd som hyrs i närheten av Hovetorp.  
  
Alternativ arbetsplikt har genomförts med städning av klubbhuset inkl toalett, utedass och i 
hamnområdet. 
 
Styrelsen har haft planeringsmöten med kommunen om saneringen i hamnområdet, där saneringen 
påbörjades hösten 2018 med att båthuset revs. Styrelsen har jobbet med återställning av klubbens 
område efter saneringen, tagit in offerter på nytt båthus, jobbet med nytt arrendeavtal, underlag för 
bygglov. Tagit fram rutiner för hur klubbens ska fungera under saneringen, överenskommit med 
Hovetorp båtklubb om nyttjande av ramp mm. Klubben har ordnat möjlighet att hyra 
utomhusförvaringsplats för de som inte kunna lösa tillfällig förvaring under saneringen.  
 
Styrelsen har agerat enligt beslut på årsmöte samt med stöd av den medlemsenkät som gjordes under 
hösten 2017.  

Medlemmar 
Totalt antal 197 st, varav 102 st med bryggplats. 

Möten 
Styrelsen har hållit sju protokollförda möten under perioden samt ett klubbmöte. Däremellan hålls 
löpande kontakt inom styrelsen via telefon och e-post. 

Slutord 
Vi ser fram mot en ny båtsäsong och vill tacka medlemmarna för förtroendet. 

Underskrift 
 
Ordf.  Michael Lööw 


