Verksamhetsberättelse Bestorps båtklubb 2021
Styrelsen har bestått av
Ordförande Michael Lööw
Sekreterare Björn Eriksson
Ledamot Jonas Ridderström

Vice ordförande Göran Engzén
Kassör Ann-Sofie Ljung
Suppleant Thomas Nordh

Verksamhet
Under 2021 har vi kunnat använda alla ytor i båthamnen och vårt båthus som tänkt efter saneringen,
som begränsande oss lite 2020. Corona pandemin har fortsatt påverka klubbens verksamhet. Intresset
för båtliv är fortsatt starkt och flera skaffade större båtar, flera nya medlemmar tillkom i klubben, dock inte
lika stor omfattning som 2020.
Styrelsen har fortsatt att ha fokus på att få full funktion i båthamnen efter saneringen.
Årsmötet genomfördes helt digitalt, utifrån pandemin. Sjösättning och upptagning av båtar genomfördes
med god anslutning av medlemmar, dock utan sedvanligt kaffe och korvservering pga pandemin. Under
båtsäsongen har båtklubben erbjudit såväl medlemmar som gäster möjlighet att använda båtrampen.
Arbeten har utförts vid 4 allmänna arbetsdagar och som alternativa arbetsuppgifter av medlemmar med
arbetsplikt. Båthuset har försetts med klubbmärke och spännband under entresolplan för kanoter.
Gästtoaletten i klubbhuset har färdigställts. Grillplatsen vid paviljongen har iordningställts.
Räcken till rampen vid gästtoaletten samt handledare på ramperna till brygga 1 och 2 hant monterats.
Vattenutkast på brygga 2 och 3 samt eluttag på brygga 3. Inoljning av bryggor/ramper/paviljong samt
utbyte av dåliga brädor på. Dåliga bombojar justerades och byttes ut. Näckrosor vid brygga 1 togs bort,
stock (sjunktimmer) togs bort vid brygga 3. Vi har röjt sly, fyllt gropar i gräsmattan och sått gräs.
Som alternativa arbetsuppgift har klubbhuset städats och skräp plockats bort från hamnområdet löpande
under året.
Medlemmar har hållits informerade via hemsidan och via e-post under hela året.
Styrelsen har agerat enligt beslut på årsmöte samt med stöd av genomförda medlemsenkäter.

Volymer
Medlemmar 196 st
Sommar: bryggplatser 102 st, båtvagnar i båthus 23st, Kanotställ 5 st
Vinter: båtar i båthus 43 st, kanot/kajak i båthus 4 st, båtar utomhus 6 st

Möten
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten under perioden samt ett årsmöte. Däremellan hålls löpande
kontakt inom styrelsen via telefon, videomöte och e-post.

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