Verksamhetsberättelse Bestorps båtklubb 2012
Styrelsen har bestått av
Ordförande Michael Lööw
Vice ordförande Mattias Norling
Sekreterare Petter Wern
Kassör JanErik Berggren
Ledamot Kent Alenbrand
Suppleant Göran Engzén
Revisorer Peter Gunnarsson och Tomas Larson
Revisor suppleanter Mats Riiga och Fredrik Janzén

Verksamhet
Sjösättning 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.
Löpande underhåll av båtklubbsområdet har gjorts av engagerade medlemmar. Gräsklippning har skötts
av vår hamnfodge Johan Wikner med assistans av Sune Andersson.
Pga markföroreningar i hamnområdet har styrelsen deltagit i flera möten med kommunen för planering av
kortsiktiga åtgärder. Under vecka 27 genomförde kommunen kortsiktiga åtgärder med övertäckning av
vägbanor, geotextil med ca 10cm bärlager, runt båthuset samt ca 5 meter in i båthuset (mot stora
porten). Kommunen har också satt upp informationsskyltar om markföroreningarna i hamnområdet.
Styrelsen har kontinuerligt hållit medlemmarna informerade via information på hemsidan. Styrelsen har
genomfört en medlemsenkät, vars reslutat redovisats på hemsidan.
Arbeten utfördes vid 6 allmänna arbetsdagar av medlemmar med arbetsplikt.
Ny trapp byggdes ner till brygga 3. Reparation av bryggor och inoljning av dessa gjordes inför
säsongstarten. Hyllor har monterats i klubbhusets förråd. Löst material i båthuset har lyfts upp till
övervåningen, inför övertäckning av delar av golvet i båthuset. Efter övertäckningen skedde nedflyttning
nedervåning igen. Borttagning av näckrosor runt brygga 1 har genomförts. Småträd och sly röjdes och
forslades bort. Reparation av fönster i båthuset pga skadegörelse.
Som alternativ till arbetsplikt på allmänna arbetsdagar har städning av klubbhus och toalett genomförts.

Medlemmar
Totalt antal 161 st, varav 91 st med bryggplats.

Möten
Styrelsen har hållit två protokollförda möten under perioden samt ett klubbmöte. Däremellan hålls löpande
kontakt inom styrelsen via telefon och mail.

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