Köpmanholmens Båtklubb
Verksamhetsberättelse för år 2019

Inledning
KBK är en ideell och allmännyttig förening. I klubben möts båtägare och personer som är
intresserade att vårda/sköta hamnen. Ändamålet är att verka för sjösäkerhet, god miljö och
gott sjömanskap.

Ledning och samordning
Under verksamhetsåret har Köpmanholmens båtklubb utgjorts av följande grupper och
personer.
Styrelsen
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Jörgen Söderström
Tomas Andersson
Jörgen Söderström
Susanne Johansson
Runo Selander
Mikael Bergström
Lars kanon
Salvatore Pucci
Jörgen Jacobsson
Manjula Gulligsson

Revisorer
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Crister Jansson
Pierre Sundelin
Johannes Nyberg

Styrelsen har under året beslutat att kontinuerligt och aktivt arbeta med en långsiktig plan för
att hålla hamnen i gott skick. Möten har hållits i föreningens lokal och hos Köpmanholmens
Båtservice. Under 2019 har styrelsen haft 7 stycken möten

Firmatecknare
Firmatecknare har under året varit föreningens kassör och ordförande i förening.
Revisorer
Revisorer för verksamhetsåret har varit Crister Jansson och Pierre Sundelin.
Medlemsavgift och medlemsantal
Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut
100
Antal nya medlemmar under året
1
Antal medlemmar som lämnat klubben under året
0
Valberedning
Under året har valberedningen bestått av Jocke Nyberg och Ola Johansson.

Inköps- och materialansvarig
Runo Selander.
Kontaktombud
Johannes Nyberg har varit kontaktombud i säkerhets och livräddningsfrågor.
Finansiering
Vi lånade 500 000 av banken för att finansiera den nödvändiga kajrenoveringen, beslut om
detta togs i två st extrainkallade medlemsmöten.
För mer information om föreningens ekonomiska resultat och balansräkning se separat
redovisning.
Verksamheten under året
Utvecklingen för husvagnsparkeringen är positiv. Gästbesöken för båtarna har däremot
minskat.
Båtklubbens medlemmar har under året kallats till och genomfört 2 arbetsdagar.
Reparationen av kaj har fortskridits, plats 1 till 18 är helt nyrenoverad.
Ett kabelbrott på matning till förråd hittades med hjälp av slagruta, imponerande.
Samarbetet med kommunen fortsätter, stugan har inte varit lika välbesökt detta år.
Kommunen medfinansierar de kostnader vi har för tank tömning.
Alla medlemsregister är rensade och aktuella, eventuella oklarheter gällande medlemmars
status är utredda.
Enrico Pucci jobbade med skötsel av anläggning och mottagande av gäster denna sommar.
Enrico gjorde ett mycket bra arbete, han är mycket omtyckt av våra gäster.
Vi hoppas att han vill jobba hos oss även sommaren 2020.
Slutord
Ett stort tack till alla som bidragit till en utvecklande och inspirerande verksamhet under
året. Förhoppningen är att kunna fortsätta locka nya medlemmar och båtsport intresserade
till föreningen.
Vi får många förfrågningar från personer som vill bli medlem och därmed köpa båtplatser.
Ofta rör det sig om lite större platser med 8 m bom eller större. Detta har vi svårt att klara av.
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