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Aspö Båtklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020
Styrelsen för Aspö Båtklubb avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020.
Styrelse
Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Adjungerad

Göran Janrell
Claës Brinck
Marina Eliasson
Claes Skoglund
Ingvar Eliasson
Benny Eriksson
Christian Nilsson
Magnus Isberg
Tim Granlund
Christer Johansson

Utskott, kommittéer och

funktionsansvariga enligt

Arbetsutskott/VU
Göran Janrell*
Claës Brinck
Marina Eliasson

Hamnfrågor
Lökanabben/Nyhamn
Claës Brinck*
Christian Nilsson

Suppleanter

konstituerande sammanträde

Djupviks Brygglag
Göran Janrell*
Håkan Flink

Funktionsansvariga:
Administration/post
Bokning klubbhuset
Miljö & Säkerhet
Försäkringar
Medlemsregister
Registerrapporter
Info.ansvarig/Webb

Fastighetsfrågor
Ingvar Eliasson*
Sune Svensson

*).Sammankallande

Lars Bengtsson
Gun Stengård
Ingvar Eliasson
Tim Granlund
Göran Janrell
Claes Brinck
Christer Johansson

Köplatser
Hamnvärdar
Slipen
Utbildning
VA/ El
IT/tele

Göran Janrell
Magnus Isberg
Christian Nilsson
Lennart Eliasson
Sune Svensson
Magnus Isberg

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året avhållit 11 protokollförda sammanträden, varav ett var ett konstituerande
möte. P g a Covid-19 har merparten av mötena avhållits via tfn, eller mindre sammanslutningar och
VU har tagit stort ansvar för tagna beslut.
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Medlemsutveckling
Antalet huvudmedlemmar är 214 stycken och totalt med familjemedlemmarna är vi ca 550-600
medlemmar. Mer än hälften av medlemmarna saknar båt och 51 stycken köar för båtplats. Vi har ett
stort antal stödmedlemmar som inte köar till båtplats och de är delaktiga på annat sätt för båtlivets
bästa.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska situation framgår av särskild upprättad ekonomisk redovisning.
Årsmöte
Klubben höll sitt årsmöte utanför klubbhuset onsdagen den 15 juli 2020 under ledning av
klubbordföranden, Göran Janrell. Årsmötet genomfördes utomhus p g a rådande pandemi.
Hamnarna och hamnkommittén
Klubben fortsätter att investera i hamnarna långt utöver vad som angetts i avtalet mellan kommun
och båtklubb. Under 2020 har en ny sjösättningsramp färdigställts av Hamnavdelningen och ABK
har förbättrat denna med asfaltering och stöd mot vallen. Trappsteg, beklädnad mot betongen,
livräddningsstege och livräddningsutrustning har kompletterats. Uppställningsytorna för båtar på
land iordningställdes och avgrusades. I övrigt har ett fortlöpande underhållsarbete med förbättringar
av hamnarna pågått.
Information till medlemmarna
Information till medlemmarna har lämnats under året (vår – höst) -information från Ordf./styrelsen
via hemsidan. Aktuell information lämnades även vid klubbens årsmöte. I övrigt lämnas fortlöpande
information om verksamheten på hemsidan och riktad information har regelbundet gått ut till alla
som berörs (båtägare, sjö- och torrsättning, arbetsdagar, städdagar, hamnvärdar, städlista mm).
Webbmaster/Hemsida
En viktig informations- och kontaktkanal till medlemmarna är klubbens hemsida med adress
aspobatklubb.se. Informations &Webb-ansvarig har under året kontinuerligt uppdaterat hemsidan.
Klubbhus
Klubbhuset har förbättrats kontinuerligt och under 2020 varit stängt p g a pandemin. Fiber har
dragits in i klubbhuset. Renovering av spolanordningarna i toaletterna har bytts ut. Nytt låssystem
kommit på plats med ”taggar” och kodlås.
Medlemsarbete
Båtklubbens arrendeavtal ställer krav på ideellt arbete av klubbens medlemmar. Styrelsen har tyvärr
kunnat konstatera att intresset för ideellt arbete legat på fortsatt låg nivå under året som gått.
Klubbstyrelsen har i olika sammanhang diskuterat hur detta lämpligen kan förbättras.
Gästhamnsverksamheten
Under säsongen hölls gästhamnen öppen juni – augusti. Hamnvärdar fanns på plats från den 1 juni
till den 31 augusti och hamnkontoret var öppet under samma tid. Ett extra hamnkontor i
skärgådshusets ena förråd har tjänat som självservice och fungerat väl.
Antalet gästande båtar var 230. Det handlar då om övernattande och betalande fritidsbåtar. Utöver
det angivna antalet övernattande båtgäster var Lökanabben även besökt av daggäster.
Någon uppfattning om antalet har vi dock inte, eftersom ingen registrering av daggäster görs.
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Hamnvärdar/Hamnvakter
Verksamheten har fungerat väl och några båtägare har uteblivit och ej ordnat med ersättare och
styrelsen har nu som regel att den som ej löst sin uppgift kommer att få gå två gånger nästföljande
år.
Miljö- och säkerhetsplan
Miljö- och säkerhetsplanen har uppdaterats och förbättringar har genomförts.
Prov med skrovduk
Våren 2020 fick en medlem i Aspö Båtklubb möjligheten att testa en skrovskyddsduk. Resultatet:
De delar som skyddats av duken var i princip helt rena från påväxt och krävde väldigt lite arbete
med högtryckstvätten.
Aspö Båtklubb fick godkänt av kommunens miljötillsyn
Som ett led i Karlskrona kommuns tillsyn av gästhamnar genomfördes en planerad miljöinspektion
av Lökanabben i slutet av augusti.
Positivt är att klubben har en miljöansvarig person och att hamnvärdar har daglig tillsyn av
anläggningen. Rutiner för skötsel och underhåll finns och klubben har ett egenkontrollprogram
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att Aspö båtklubb har goda rutiner för sin
verksamhet och god skötsel.
Sjö- och torrsättning
Sjösättning resp. torrsättning, som organiseras av berörda båtägare i klubben genomfördes enligt
tradition med hjälp av kranbil.
Båtplatser
Intresset att få båtplats i klubben är fortsatt stort och kön är lång - i skrivande stund 51 köande.
Lökanabben
Omsättningen på platserna i Lökanabben är fortsatt låg och att skapa fler platser är i dagsläget inte
möjligt.
Djupvik
I Djupvik har det bytts en del båtplatser.
Båtsporten/ Ungdomsverksamheten
Inga aktiviteter har kunnat genomföras p g a pandemin.
Båtorganisationer och sammanslutningar
Svenska Båtunionen är en riksorganisation för båtklubbarna med Blekinge Båtförbund som regional
organisation, till vilken klubben är ansluten.
Båtsam är en sammanslutning för båtklubbarna i Karlskrona kommun. Klubbens ordförande sitter
med i Båtsams styrelse och har medverkat vid covid-19 säkra möten och sammanträden.
Övriga aktiviteter
Utbildning till Förarintyg har genomförts vid 10 tillfällen med 7 deltagare under tiden 27 februari
till 14 maj. Kursledare har varit Lennart Eliasson. Deltagarna har fått kursen till självkostnadspris
och endast betalat kursmaterial och examinationsavgift. Examination förrättades av Bengt Fröberg
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den 18 maj, representerande Nämnden för Båtlivsutbildning. Samtliga deltagare godkändes. Kursen
hölls i båtklubbens lokal.
Gamla klubbhuset
Halva året (våren) uthyrt till Asfaltsbolaget.
Förbättring av yttre miljö
Nya skyltar och tillfällig information. Handsprit och handskar har servat medlemmar och båtgäster
av smittoskäl.
Man kan konstatera att det ideella arbete som läggs ned av klubbens medlemmar har blivit till
glädje och nytta för både bofasta och fritidsboende på ön liksom för gästande turister. De ideella
insatserna bidrar i hög grad till att hålla skärgården levande.
Framtiden
Båtklubbens verksamhet fortsätter att utvecklas och förbättras i tidens anda.
Slutord
Styrelsen tackar alla som bidragit med en positiv utveckling av vår ideella och allmännyttiga
förening på Aspö under 2020.
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