Verksamhetsberättelse för Örsundsbro båtklubb 2021
Under säsongen 2021 så har medlemmarna från båtklubben bedrivit båtliv från Alsta till
Östersjön. I vår hemmahamn har arbetet med förnyelse av bryggor startat. Efter att det nya
arrendet är i hamn.

Ett antal Y-bommar har inköpts till klubben, affären gäller begagnade bommar i bra skick, till
ett bra pris för klubben. Viss omflyttning av båtar och platser kommer att ske under
kommande säsong som ett led i Y-bomms arbetet.

Klubben har anordnat sjösättning samt upptagning av våra båtar.

Styrelsemöten har hållits sista måndagen på månaden.

En miljöinspektion från Enköpings kommun genomfördes under sommaren. Inspektionen
gick bra och inga åtgärder behövdes. Dock meddelas det från kommunens sida att ett förbud
mot bottenfärger kommer att komma. Dock inte till nästa säsong.

Vaktpass på helgerna har genomförts under sommarens alla helger. Ett antal missade
vaktpass har fakturerats med straffavgift.

Klubbstugan har vart bemannad av styrelsemedlemmar under säsongen i mån av tid på
måndagar.

En hjärtstartare har inhandlats till klubbstugan. Utbildning på den kommer att genomföras
efter pandemin.

Öbk blev under säsongen bestulna på en av våra gräsklippare, viktigt att låsa containrarna! En
ny klippare är inhandlad.

Bryggorna har fått första hjälpen längst sträckan. Och vid servicebryggan byttes
konstruktionsvirke och nya bryggplank ut. Bryggan riktades upp och blev väldigt fin. Arbetet

utfördes av styrelsemedlemmar och medlemmar. Viss röjning av träd och bärgning av stock i
vattnet har genomförts.

Örsundsbro båtklubb har haft en bensinmack på plats genom Mergol Ab som skött allt med
det, klubben har endast stått för el till macken. De har meddelat att den kommer att finnas
på plats nästkommande säsong också.
Klubbens egna lyktstolpe har äntligen fått el, en ytterligare strålkastare planeras.

Göran Carell har på styrelsens uppdrag kontakt med båtunionen för att bli ansvarig för
mätning av bottenfärg för klubben. Utrustning för mätning hyrs av båtunionen. Kommunen
har i dagsläget inget krav på bottenfärg. Men flaggat för att det kommer, och då ligger
klubben ett steg före.

Båtklubbens dag ordnades av klubben. En eskader på förmiddagen och festligheter på
kvällen. Ett trevligt och lyckat evenemang som förhoppningsvis återkommer.

Styrelsen Öbk

