
Verksamhetsberättelse Bestorps båtklubb 2011 
 

Styrelsen har bestått av  

Ordförande Michael Lööw  
Vice ordförande Mattias Norling 
Sekreterare Petter Wern 
Kassör Jan-Erik Berggren 
Ledamöter Kent Alenbrand  
Suppleanter Göran Engzén och Johan Wikner 
Revisor Peter Gunnarsson och Tomas Larson 
Revisor suppleant Fredrik Janzén och Mats Riiga 

Verksamhet 

Iläggning och upptagning av båtar med tillhörande kaffe och korvservering genomfördes med god 
anslutning av medlemmar. Under båtsäsongen har båtklubben erbjudit så väl medlemmar som 
gäster möjlighet att använda båtrampen. 
Löpanden underhåll av båtklubbsområdet gjorts av engagerade medlemmar. Gräsklippning har skötts 
av vår hamnfodge Johan Wikner med assistans av sonen Alex.  
Målning av båthuset gjordes av Stångå måleri som även justerade hängrännorna på båthuset.  
Inpassering med elektronisk nyckelbricka så kallad tag infördes till klubbhuset. Medlemmar kan nu 
via tag få tillgång till klubbhus och nyckel till båtrampsbommen dygnet runt. Blomstertorget skänkte 
inpasseringssystemet och RTS Lås och larm gav stöd med igångsättningen. Stort tack till Mats Riiga 
som gjorde monteringen. 
 
Arbeten utfördes vid 5 allmänna arbetsdagarna av medlemmar med arbetsplikt. 
Reparation av bryggor samt paviljong och inoljning av dessa gjordes inför säsongstarten. Justering 
gjordes av landgång till brygga 2. Småträd och sly röjdes och forslades bort, stort tack till Stefan 
Nilson för hjälpen med transporten. Det blev luftigare och finare runt paviljongen, brygga 2 och 3. 
Båthuset borstades inför målningen av effektiva medlemmar.  Gräsmattor och grusvägar jämnades 
till. Sedvanlig röjning av näckrosor runt brygga 1 genomfördes. På inrådan från en expert på 
näckrosbekämpning, har vi lagt en täckmatta på en liten del av botten. Utvärdering sker sommaren 
2012. 
Buskar grävdes bort på kortsidan av båthuset och sly längs vattenlinjen röjdes. Vindskivor och 
knutbrädor på klubbhuset tvättades.  
 
Som alternativ till arbetsplikt på allmänna arbetsdagar infördes städning av klubbhus och toalett.  

Medlemmar 

Medlemmar med båtplats  91  st.  
Övriga medlemmar  80 st.  
Totalt antal medlemmar   171 st. 

Möten 

Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten under 2011 samt ett klubbmöte. 

Slutord 

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

Underskrift 

 

Ordf.  Michael Lööw 


