VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ENHÖRNA BÅTKLUBB SÄSONGEN
2019 -2020.
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Klubben har för närvarande 137 medlemmar.
Enhörna båtklubb är populär. Alla båtplatser har varit uthyrda och det är 6
medlemmar i kö för båtplats på utsidan och 6 för plats på insidan vilket är
glädjande samtidigt som det är tråkigt att inte alla kan erbjudas en plats
direkt. Den pågående pandemin har påverkat båtintresset vilket visat sig i
tillströmningen av nya medlemmar.
Vi har tvingats tacka nej till många båtplats intresserade. Trots detta, har
Klubben fått 24 nya medlemmar under säsongen. Den nya flytbryggan har
gjort att kön har kunnat hållas på hanterbar nivå.
Bottenfärger
Styrelsen har under säsongen jobbat hårt för att leva upp till Kommunens
krav på att säkerställa att medlemmarna har biocid fri bottenfärg på sina
båtar inför sjösättningen 2021.
En provsanering av en båt har skett enligt de förordningar som har
rekommenderats. Kommunens miljörepresentant var närvarande och var helt
nöjd med förfarandet.
En inventeringslista av båtarnas bottenfärger inför sjösättningen 2021 har
färdigställts och kommer att skickas ut till alla medlemmar. Listan skall vara
ifylld och inlämnad till styrelsen före sjösättningen 2021. Gäller även
rampmedlemmar.

Låssystem
EBK har under 2020 investerat i ett nytt låssystem. Vi har därmed höjt
säkerheten vid vår anläggning.

Vakt
Sommarens vakthållning har fungerat mycket bra. Inga ovälkomna besök har
noterats. Telefonsystemet har gjort att vakterna har varit på plats i tid.
Arbetsgrupperna
De stora arbetsgrupperna har fungerat bra i stort sett.
De mindre grupperna med 3 deltagare, med hamnfogdarna som informerar
om vad som skall göras har fungerat. Noterbart är, att många av klubbens
medlemmar, uteblir från sina arbetsplikter och hellre betalar för att slippa
arbeta 4 timmar.
Hagskär höst hade en kraftsamling för upprensning av bland annat
omkullblåsta träd över stigarna på Hagskär.
Stallarholmens båtklubb kom med 15 personer och Enhörna med 5. De
medlemmar i Enhörna båtklubb som missat sina arbetspass under sommaren,
hade kallats till den här insatsen, men valde att avstå.
Eftersom klubbens områden är välbesökta är det väl allas önskemål, att det
skall se prydligt ut för medlemmarna och alla andra besökare som gillar att
vara där.
Styrelsen tackar alla medlemmar för sommaren 2020 och ser fram emot
säsongen år 2021.
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