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Stegeborgs båtklubb
Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Stegeborgs båtklubb avger här redovisning för verksamhetsåret
2018-01-01 – 2018-12-31.
Allmänt
Stegeborgs båtklubb har till ändamål enligt stadgar antagna vid årsmötet 1981,
att:
-

Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt
främja båtlivet.

-

Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamratoch sjömanskap.

-

Vidare ska klubben inom Stegeborgs egendoms hamnar och
båtuppläggningsplatser verka för god ordning och trivsel bland båtägare.

Medlemsantal
Antalet medlemmar har under året uppgått till 110 st. inkluderat 2 st
hedersmedlemmar.

Medlemsmöten, festarrangemang
Årsmöte/klubbfest
Båtklubbens årsmöte genomfördes i anslutning till ”klubbfesten” lördagen den 24
februari 2018. Årsmötet/klubbfesten skedde i Trojans lokaler som ligger på
Hagagatan 2 bakom Överskottslagret. Det hade samlats ett 50-tal deltagare.
Själva årsmötet inleddes med att klubbens ordförande Lena J Falk hälsade alla
välkomna till mötet. Årsmötet behandlade de sedvanliga punkterna såsom
ekonomi, medlemmar samt val av styrelsefunktionärer mm. Vid val av nya
styrelserepresentanter hade valberedningen föreslagit flera omval samt två nyval,
vilket att för året valde två nya styrelserepresentanter in, Niklas Ohlsson och
Anders Lindroth. Mötet beslutade även årsavgiften skulle vara oförändrad för år
2019.
Efter ett års uppehåll hade festkommittén ordnat med ett husband så att
feststämningen var i topp under hela kvällen. Även detta år fick vi höra och se
när Fredrik Landers gjorde en show med sin egna Stegeborgslåt. Alla som
besökte festen vill ge ett stort tack till festkommittén som tagit initiativet till
denna mycket trevliga klubbfest.
Vårrustning 2018
Vårrustning kom som vanligt i gång i mitten av mars månad. Detta år var det
ingen kyla och snö som försenade vårrustningen Däremot hade det varit tjuvar i
farten under vintern, flera hade tråkigt nog blivit av med sin värmare. Det
upptäcktes inte förrän man skulle använda sin värmaren på våren. Man kundedock
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konstatera att tjuvarna varit något kräsna i sin stöldturné, det dög inte med
Wallasvärmare utan tjuvarna fördrog Ebersprecher och Webasto. Som vanligt
putsades och fejades för fullt under denna tid, dock är det är inget undantag att
Stegeborgare sitter vid fikaborden och värmer sig i vårsolen. Man kan i alla fall
konstatera att Stegeborgare lägger mera tid på att sitta och prata och fika än att
ägna sig åt själva putsningen.
Pysselhelg
Under Kristi Himmelsfärdshelgen samlades flera av klubbens medlemmar för att
starta säsongen med att städa upp på klubbholmen Lindskär. Denna gång
reparerades bryggan samt att det vårstädades inför sommaren. Belysningen på
toaletten reparerades samt att laddningen från solcellen kontrollerades. Då arbetet
var klart så kunde de som angjort Lindskär enbart koppla av. Alla gav sig av till
Arkösund på lördag förmiddag för den kommande sjösättningsölen på
lördagskvällen.

Bilder från pysselhelgen, framåt kvällen togs grillarna fram och lägerelden tändes.
Noterades att Pallen von Stegenburg detta år kunde tända grillen och slapp ta fram
tuschpennan och måla grillränder på korven.

Sjösättningsöl
Den 12 maj samlades ca 35 personer vid Arkösund på Arkösunds hotell för att fira
sjösättningen av alla båtar, SJÖSÄTTNINGSÖLEN kallad! Innan festligheterna
bjöds medlemmarna in till Sjöräddningssällskapet vid kajen i Arkösund, där det
gavs möjlighet att få inblick i sjöräddningsstationens verksamhet. Medlemmarna
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fick även tillfälle att gå ombord på båtarna för ett studiebesök. Ett stort TACK för
vi fick komma till Er på studiebesök.
Efter besöket hos Sjöräddningssällskapet så gick all vidare upp till hotellet för
starta med en drink i vårsolen på altanen. Därefter var det dags för att äta god
mat.
Några av medlemmarna så fortsatte sedan sjösättningsölen i medlemsbåtarna som
är förtöjda vid bryggarna i Arkösund.
Sommarträff

Bilden är tagen vid ett annat tillfälle

Sommarfesten som genomfördes helgen innan midsommar blev lite annorlunda i
2018. Det var nog den enda veckan och helgen som inte hade fint väder. Så många
Stegeborgare valde denna helg att ”bryggsegla”. Dock hade några Stegeborgare
från Gryt letat sig ut till klubbholmen. Väl på klubbolmen kunde de konstatera att
det var folktomt och att Stegborgarna denna sommar krävde ett väder utan moln
på himlen för att våga ta sig ut.
Upptagning
Upptagningen 2018 påbörjades i mitten på september månad. Det var många
Stegeborgare som valde att ta upp båten under senare delen september och i
början på oktober. Även i år var det många som tog upp sina båtar med masten
på. Många av oss ägnade hösten med att underhålla båten i det varma höstvädret
som 2018 erbjöd.
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Klubbholmen
Lindskär Stegeborgs båtklubbs egen klubbholme sedan 27 år tillbaka. Ön är
belägen sydost om Lammskär eller närmare bestämt N 58,23´25 och E 16,58´40
för er som ännu inte besökt ön. På ön finns det brygga samt förtöjningsbojar. År
2011 förseddes även ön med en toalett. Nytt för i år är att man frivilligt kan swisha
pengar till båtklubben om man ligger förtöjd på vår klubbholme, ett anslag har
därför satts upp på ön som informerar om detta.
Under våren 2018 genomfördes en städning på holmen samt att toaletten städades
och tömdes. Vidare reparerades bryggan genom att förstärka förtöjningsknapen
samt att brygga oljades in för att bryggan ska stå emot vädrets makter bättre.
Sammanfattningsvis har klubbholmen varit välbesökt under sommaren, vilket man
kunde se i gästboken och på toan.
Ungdomsverksamhet
Under år 2018 är det Paul Hellrin som ansvarat för ungdomsverksamheten.
Båtklubben har några optimistjollar för att kunna bedriva ungdomsverksamhet.
Segeljollarna har varit uppskattade för både stora och små medlemmar. Under
semestermånaden användes jollarna flitigt av ungdomar samtidigt som Palle lärde
ut knep att kunna segla med jollarna.
Utbildning
Under mellandagarna 2018/2019 genomfördes en förarintygskurs för både
ungdomar och vuxna. Lärare för kursen var Alexander Johansson. Vid kursen
deltog ca 7 personer som fick lära sig navigera efter sjökort och kompass. Kursen
avslutades med examinering. Examinatorn Göran Johansson var mycket nöjd med
resultatet varvid han kunde stämpla och klistra in ett sigill för både de som hade
tagit förarintyg i alla deltagarnas intygsböcker.
Vimplar
Vimplar finns i lager. Priset är 125.-. Om Du vill köpa en vimpel kan Du höra av
dig till klubben kassör Mia Falk.
Sammanfattning
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