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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.
Brygga 3 har ersatts med en ny brygga 3 som gett klubben ytterligare 13 bryggplatser till 2014. Den
gamla brygga 3 har skänkts bort emot bortforsling.
Arbeten utfördes vid 6 allmänna arbetsdagar av medlemmar med arbetsplikt. Det har varit mycket
bygg aktiviteter under året. Reparation av bryggor och inoljning av dessa gjordes inför säsongstarten.
Nytt kanotställ byggdes, som ersätta de gamla trasiga. Ny anslagstavla monterades och de gamla
togs bort. Ersatte bryggan vid iläggningsrampen med en ny som byggdes på plats. Borttagning av
näckrosor runt brygga 1 genomfördes. Sly och mindre buskar/träd har röjts bort. Reparation av trapp
till båthuset, kaj och kanotbrygga. Demontering av bommar på brygga 3, inför utbyte av bryggan.
Som alternativ till arbetsplikt på allmänna arbetsdagar har städning av klubbhuset inkl toalett, utedass
och bortplockning av skräp i hamnområdet genomförts.
Styrelsen fortsätter att ha dialog med kommunen om markföroreningar i hamnområdet fortsätter. Inget
har hänt i frågan under 2013. Styrelsen uppdaterad information på hemsidan.
Båtklubben har deltagit i kommunens översiktsarbete för Bestorp. Båtklubben har också fått avge
synpunkter på vattenskyddsomårde för Råberga vattenverk.

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

Möten
Styrelsen har hållit fyra 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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