Karlskärs Båt Clubb
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen har under året bestått av:
Ordf. Per Westin, v.ordf. Lennart Nilsson, sekr. Finn Dobson, Kassör. Anita Gillström,
samt hamnkapten Mikael Harvig.
Suppleanter i styrelsen: Börje Larsson och Fredrik Kimerius
Festkommitté: Roger Björklund, Mikael Harvig och Sverker Ottander.
Biträdande hamnkapten Tommy Evertsson.
Revisorer: Hans Waara och Christer Hammar med Kurt Sundin som suppleant.
Valberedning: Hans Waara och Christer Hammar
Klubben har under året ej representerats på Ekerö Båtsråds möten p.g.a. Corona
Nattvakten har fungerat utan större problem.
Vi stöttar även i år sjöräddningen och hoppas på ett fortsatt gott samarbete.
I år hölls det ingen fest p.g.a. Corona
Parkområdet har varit lite av en arbetsplats när det pågått både det ena och det andra där.
Hamnen fortsätter att fungera och vi tycker att det blir mer och mer ordning på allt.
Vår toa tömmare för septitank är nu hel och ska fungera till våren när ny el är dragen.
Vi har deltagit i miljökonferenser om bottenfärger och det har inte framkommit något nytt i
den frågan. Inga båtar kommer kunna ligga i Karlskär med en bottenfärg som inte är
godkänd i Mälaren.
Det nya kösystem som ska hjälpa oss i styrelsen att komma ihåg alla som frågar om båtplats
fungerar nu bra.
Frågan om hur vi ska få yngre blod i styrelsen gäller även framåt och frågan blir mer och mer
akut.
Beläggningen är fortsatt god och det finns även fler som vill ha platser.
Rampen fungerar nu bra och rampanvändare finns. Även gästande båtar har berömt vår
hamn i år igen.
Det stora arbetet i år är fortfarande klubbhuset med dess omgivning och utrustning.
Upprustning av C bryggan och kommer att fortgå under kommande år.
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