Bilaga 2 till SBK årsmöte 2019

Stenungsunds Båtklubbs Verksamhetsberättelse för 2018.
Styrelsen har bestått av:
Christer Lindgren
Jörgen Andersson
Catharina Wallin
Holger Rosander
Lars-Peter Ekenberg

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Kenneth Persson
Ronnie Ståhle
Lena Åberg
Hans-Erik Emanuelsson
Stewe Börjesson

kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Båtklubbens mötesverksamhet.
Under 2018 har styrelsen haft 11 styrelsemöten.
Årsmöte och Höstmöte har hållits enligt stadgarna.
Vi har haft två träffar med ägare till husbilar/vagnar som står inom området.
Haft en träff med Riksbyggens båtförening.
Har haft arbetsdag och grillkväll.
För styrelsen, revisorer, valberedningen och inbjudna, ordnade vi Julsammankomst i
segelsällskapets lokaler.
Båtklubbens verksamhet.
Brygga B och C har vi fortsatt att byta plank på.
Kontrollerat och bytt ett antal akterstolpar.
Bytt belysning vid grinden och varningslampan (för att grinden stängs).
Kopiatorn har renoverats.
Haft städdag.
Reparerat elen till bryggorna.
Tiden maj tom september har 20 husbilar/husvagnar varit uppställda inom området.
V id årsskiftet hade vi 151 båtar uppställda för vinterförvaring.
Vi hanterar ca 400 båtar per säsong men runt 60 båtar tas hem för förvaring.
Det har lagts ett stort arbete med att få rätsida på kön till båtplatser till klubben.
(82 personer står i kö för båtplats. Tio fick ordinarie plats i år.
Åtta står i kö för att byta plats. Sommarplats fick 21 av 23 möjliga platser.
Fem platser har inte utnyttjats under sommaren.)
Hamnkapten var Urban Knutsson som skött sitt uppdrag på ett utomordentligt fint sätt.
Medlemsantal.
Vi var 340 medlemmar vid utgången av 2018.
Ekonomi och resultat.
Vinsten för 2018 blev 65 117 kr. Vid årsskiftet hade vi 706 105 på kontot Detta är en
minskning med -119 001 kr mot 2017. Orsaken är stadgeändringen att höstmötet beslutar
om avgifterna. Detta innebar att faktureringen försenades och ett antal betalningar kom in
2019. I januari hade vi 1 080 000 kr på kontot.
Styrelsen önskar alla en fin båtsommar.
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