Verksamhetsberättelse 2019 april – 2020 - april Torsby Båtägarförening

Antal styrelsemöten:
1 st konstituerande möte efter årsmötet 2019
7 st Styrelsemöten
Uthyrningsgrad bryggplatser 2019
Uthyrningsgrad 85%
Sjösättning VBS ramp
3 tillfällen i våren 2019
3 tillfällen våren 2020
Upptagning VBS ramp
3 tillfällen i hösten 2019
3 tillfällen kommer att planeras in under hösten 2020 tillsammans med VBS.
VBS (varvet)
Samarbetet med VBS om upptagning och sjösättning fortlöper på ett mycket positivt sätt.
Viktigt att vi nyttjar rampen vid de förbokade tillfällena.
VBS får låna 5 bojplatser av oss under sin sjösättning och upptagning, samt bojflotten vid behov.
Vi lånar deras ramp 3 ggr för upptagning och 3 ggr för sjösättning/år.

Besiktning och åtgärd av bryggor och bojkättningar
Sjöliv AB har besiktigat brygg. - och bojkättningar hösten 2019 samt våren 2020, de har bytt där det
har erfordrats.

Arbetsdagar
Under våren 2019 hade vi en gemensam fixardag där uppslutningen var god.
Våren 2020 har vi haft en fixardag och även där var uppslutningen god och vi hann med det mesta
som stod på att göra listan.
Arbetspass Styrelsen
Styrelsen har vid ett flertal tillfällen fixat med bryggor, bojflotte, kättingar under vår sommar och
höst 2019 och under våren 2020
Förtöjning
Under 2019 blåste det kraftigt vid ett antal tillfällen och vi meddelade då berörda båtägare att förtöja
ordentligt. Dock vill styrelsen påpeka att ansvaret för förtöjning åligger varje båtägare och att det
alltid skall förtöjas för storm. Båtar på utsida brygga skall alltid ha 2 tampar i aktern och ordentligt
avstånd till bryggan.

Större Inköp
Styrelsen har köpt 7 st begagnade y-bommar av Bullandö Marina, för att byta ut trasiga och
komplettera längs med första bryggan.
Övrigt:
Det är 2 småbåtar kvar på grläsplan och de måste tas bort under våren 2020, annars kommer
styrelsen ombesörja detta.

Årsmöte 2020
Årsmötet flyttades från 26 april pga Covid 19 till 13 juni, beroende på pandemiläget så kommer
mötet att hållas utomhus om vädret tillåter, annars så bokas nytt datum.
Samtliga styrelsemedlemmar har meddelat de är öppna för omval.
//Ordförande

