Kallelse till årsmöte
Torsdagen den 20 februari, klockan 18.30

vädret så blev det en vandring ut till
Skatrevet på självaste nyårsaftonen för
några veckor sedan. Fin tur i strålande
solsken! Allt handlar ju faktiskt inte
bara om båtlivet, även om det förgyller
tillvaron!

Ordföranden har ordet
God fortsättning och stor förhoppning
om ett bra båtår!
Ja då har ännu ett år passerat, nr.62 i
klubb-historiken. Tycker vintern rasar
förbi med stormsteg, mindre än en
månad kvar till årsmötet och sen går
det fort tills det är dags för den årliga
båtmässan i Älvsjö, årsmöte &
sjösättning!

Enskär

Vilken vinter förresten, jag saknar
faktiskt snön och lite kyla, minns bl. a.
förra årets längdskidtur till Enskär. I
och för sig utfördes den i början av
mars någon gång, så det kanske är så
att snön och busvädret snart kommer,
är ju ändå bara januari ännu.
Föregående år var väl i mina ögon ett
typiskt mellanår, definitivt inte lika fint
väder som 2018, blev inte någon längre
segeltur men å andra sidan hittade jag
lite nya fina platser i våran alldeles
fantastiska lilla skärgård. Vitgrund
tycker jag är en höjdare! Och just det
är nog det absolut bästa med båtlivet,
att kunna upptäcka nya platser!
Apropå nya platser, tack vare det milda
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En liten summering av båtåret 2019:
Årsmötet 2019 hölls den 28/2 och
vårmöte den 2/5 direkt följt av
sjösättning den 4/5.
Även under sommarhalvåret 2019 hade
båtklubben en person anställd,
anställningen löpte mellan 1 maj till
sista oktober. Fantastiskt bra och
uppskattat av många.

Lämna in förslag så kan vi få mer att
skriva om i kommande SKB-nytt.
Avslutar med ett stort tack till alla
funktionärer och alla andra som varit
med och hjälpt till på ett eller annat
sätt, ingen nämnd ingen glömd!
Ses på årsmötet den 20 februari.
Stefan Nilsson,
Ordförande Sandarne båtklubb

Sommaren löpte på som vanligt, men
som sagt inte med de bästa
väderförutsättningarna. Vi hade även i
år jollesegling för ungefär 20
ungdomar, även detta år med
avslutning på Branthäll. Dock var det
en väldigt blåsig eftermiddag, så de
som seglade optimister fick en tuff
segling, väl värda korv med tillbehör.
Tror alla jolleseglare var nöjda med
årets kurs!
Blev tyvärr ingen officiell eskader 2019,
men vi var några segelbåtar som
representerade SBK vid lyskvällsfesten i Segelvik, trevlig tillställning!
Vidare var det höstmöte den 26/9 och
gemensam upptagningen 28/9.

På väg till Segelvik

Vi hade traditionsenligt julbord 30/11
för de förtroendevalda och cirka 30
personer kom. Den 13/12 hade vi
Luciakaffe i klubbstugan som
avslutade året på ett fint sätt tycker jag!
Det här var ju ett litet sammandrag av
2019. Är medveten om att mycket mer
än detta har hänt under året, kanske
har någon en historia att berätta om?
Julbord
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Våra gäster
Under året har vi har haft 890
gästnätter, mestadels husbilar. 85 av
gästnätterna var med båt.

En båt blev stulen under hösten efter
upptagningen och efter nattvakten
upphört för säsongen.Båten återfanns
senare men motorn var dessvärre
borta.
Detta påvisar att behovet av nattvakten
fortfarande är lika stort och är något vi
behöver fortsätta med.

Båttvätten
Under 2019 tvättade vi 305 båtar vilket
är något färre än föregående år. Den
kalla försommaren och väldigt lite
beväxning kan ha betydelse till detta.

Som tidigare finns möjligheten att
välja vaktpass till och med den 31 mars.
Listor för bokning finns på årsmötet
den 20 februari. Därefter sker
fördelning av pass.
Har man inte möjlighet att gå sitt
vaktpass får man kontakta vaktpoolen.
Namn och telefonnummer finns på
hemsidan. Uteblivet vaktpass debiteras
med 1.000:- Dessutom tilldelas man ett
nytt vaktpass. Vakthållning skall ske
även om klubbhuset är uthyrt. Man
kan då hålla till i köket på entréplanet.

Vakthållning
Tack till alla medlemmar som gör
vakthållningen möjlig.
I år får vi tyvärr meddela att vi haft ett
par incidenter. Vi hade inbrott i
klubbhuset, där TV samt högtalare och
förstärkare blev stulna. Tjuvarna
kunde dock identifieras tack vare
gående nattvakt. Högtalare och
förstärkare fick vi tillbaka men
dessvärre inte TV:n som har ersatts.
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Motion
Vi har fått in en motion inför årsmötet.
Andemeningen i motionen handlar om
att utreda införskaffande av en modern
lösning för sjösättning och båtupptagning.
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Jollesegling
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Val 2020
Vi saknar förtroendevalda på några få
platser inför 2020. Valberedningen
håller på med rekryteringen och
efterlyser intresserade personer som
vill hjälpa till. Hör av er till
valberedningen, kontaktuppgifter
hittar ni på hemsidan.
Förutom förtroendevalda i klubben
söker vi någon som kan ta över
ansvaret för upptagning/sjösättning.
Denna post ligger utanför klubbens
verksamhet. Alla kontaktuppgifter och
dokumentation finns för enkelt
övertagande.

Hemsida / Internet

Facebook. Vi saknar fortfarande en hel
del e-postadresser. Kom ihåg att
meddela klubben om du byter
kontaktuppgifter.
Vi är mycket tacksamma om de som
inte får information från oss via e-post
skickar in sin e-postadress till:
kontakt@sandarnebatklubb.se
Under 2019 hade vi 7.957 unika
besökare på vår hemsida och vår
Facebooksida har vi idag 407 följare.
Gå gärna in och gilla vår sida om du
inte redan gjort det.
Aktiviteter/medlemsmöten
Följande planeras 2020.
• Årsmöte - 20/2
• Vårmöte - 23/4
• Sjösättning - 2/5 (preliminärt)
• Höst möte - 24/9
• Upptagning - 26/9
• Årsmöte 2021 - 25/2

För att effektivt få ut information till
medlemmar sker kommunikation i
första hand via e-post, hemsida och

Galeasen Albanus på besök i Söderhamn.
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