Nävekvarns Båtklubb

Ordförande har ordet december 2019
Nu några dagar innan Jul vill jag med en julhälsning informera om läget i vår klubb
till er, alla medlemmar.
Nästan alla båtar har torrsatts och har fått god plats på land på vårt område.
Hamnkapten Tommy har lyckats förträffligt och även fått platser över.
Miljöarbete
Vi har förstärkt vårt miljöarbete. Till miljöansvarig i vår klubb har styrelsen utsett
Per-Olof Johansson. Han kommer att ta fram en miljöpolicy till årsmötet.
Skrotning av båtar
Vi har med hjälp av det statliga skrotningsbidraget lyckats skicka några båtar för
destruktion till Norrköping. Har man minst 4 båtar hämtas båtarna fraktfritt. 4 båtar
är hämtade och nästa 4 väntar på tur. Det är bra för vår miljö att vi kan få bort båtar
som ligger och skräpar. Har du tankar på att skrota din båt kontakta Tommy.
Reningsverk för spolplattan
Vi har fått stadsbidrag till att köpa ett reningsverk. Det kommer att inrymmas i en
container och för att smälta in i miljön byggas in som en fiskebod vid spolplattan.
Ansökan om bygglov och anmälan till miljöenheten pågår för fullt. Vi räknar med
att färdigställa det under våren 2020. Det bästa med detta reningsverk är att vi
kommer att tvätta med cirkulerande vatten och släpper inte ut något i Bråviken.
Övervintrade båtar vid fiskebryggan
Vi har beslutat att några som önskar ha kvar sina båtar i vatten och is över vintern
får anmäla det till Hamnkapten. Vi skall koncentrera dessa båtar till västra sidan på
fiskebryggan. För detta utgår en bryggplatsavgift på 50 % av ordinarie sommarpris.
Övriga båtar i hamnen måste torrsättas.

Nya rutiner för nattvakt och fakturering
Inom kort kommer du att få information från vår kassör om nya rutiner.
Du kommer själv kunna logga in i vårt datasystem och kontrollera att dina
uppgifter stämmer. Där skall du också kunna boka din nattvakt.
För faktureringen kommer vi att använda oss av ett faktureringsbolag.
Elförbrukning
Vi har höga elkostnader i klubben. Vi uppmärksammat risken för brand i samband
med el kopplingar. Jag vill därför påminna om vårt styrelsebeslut som jag
informerade om tidigare.
”Styrelsen har därför nu bestämt att elkablar inte får kopplas in utan övervakning.
Det kan inträffa elfel och batteribränder vid överladdade batterier. För att koppla på
ström på bryggan skall båtägaren vistas i eller vara i närheten av båten. Detta gäller
även vinterförvarade båtar inom- och utomhus Hamnkapten kommer att koppla ur
kablar när regeln inte uppfylls”
Årsmöte
Årsmötet 2020 planeras att hållas
lördagen den 7 mars i Brukslokalen kl. 11.00

Med detta önskar jag Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2020.
Kurt Rindstål

