
Verksamhetsberättelse Bestorps båtklubb 2019 
Styrelsen har bestått av 
Ordförande Michael Lööw Vice ordförande Göran Engzén 
Sekreterare Björn Ericsson Kassör Fredrik Kindgren 
Ledamot Petter Wern Suppleant Jonas Ridderström 

Verksamhet 
2019 har varit ett mycket annorlunda år mot andra utifrån den sanering som kommunen genomförde i 
båthamnen under året. Saneringen drog också ut på tiden, så att den pågick hela året. 
 
Under båtsäsongen har båtklubben ändå kunnat erbjuda sin medlemmar tillgång till sina bryggplatser vid 
bryggorna och via samarbete med Hovetorp båtklubb erbjudit medlemmar kostnadsfri tillgång till båtramp 
i Hovetorp. Gäster har hänvisats till Hovetorp och Brokind för båtramp under 2019. 
 
Bland annat röjning av gräs och sly längs den tillfälliga stigen till bryggorna har skötts av vår hamnfodge 
Inge Gustavsson. 
Inga allmänna arbetsdagar eller alternativt arbete har utförts av medlemmar under året. 
 
Styrelsen har haft fokus under året på saneringen och återställning av båthamnen. Olika 
styrelsemedlemmar har deltagit i totalt X byggmöten med kommunen och saneringsentreprenören 
Svevia. Mellan möten har arbete utförts av styrelsemedlemmar både för att det skulle fungera under året 
för klubbens medlemmar och för att återställning skulle bli bra för båtklubben.  
 
Nytt 25 årigt arrendeavtal har förhandlats fram med kommunen samt bygglov för nytt båthus har ordnats. 
Kassören har ordnat lån till båthuset via Swedbank samt ordnat SBU som borgenär för lånet. 
Som stöd i arbetet med båthuset och underlag inför byggmöten anlitades konsulten Morgan Stenberg 
från Structor. Nytt båthus beställdes från Tectum och deras byggentreprenör Åhlen & Ekeroth 
färdigställde båthuset på 10 dagar, när de till slut fick tillgång till hamnområdet. 
 
Medlemmar har hållits informerade via hemsidan och via e-post under hela året. Klubben ordnade hyra 
av utomhusförvaringsplats då ingen utomhus förvaring kan ske under vintern 2019/2020. 
 
Styrelsen har agerat enligt beslut på årsmöte samt med stöd av den medlemsenkät som gjordes under 
hösten 2017.  

Medlemmar 
Totalt antal 194 st, varav 102 st med bryggplats. 

Möten 
Styrelsen har hållit sju protokollförda möten under perioden samt två 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 
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