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Medlemsstatistik
Antalet medlemmar vid årets slut var 290 enskilt betalande seniorer,
4 hedersmedlemmar samt 107 betalande familjer.
Totalt omfattas medlemskåren av 612 individer.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har ett antal
informella kontakter tagits.
Utprickning
I Ivösjön har under året utsatts c:a 71 sjömärken, varav Båtklubben Pärlan svarat för 34 stycken.
Bojlagen ansvarar för underhållet av dessa och genomför flera kontroller under säsongen så att
de ligger på rätt positioner och är hela. Glädjande nog har inga sjömärke försvunnit från sina
positioner.
Bojbåten har utrustats med ny hydraulstyrning och länspumpsystem för 9000 kr.
Bojlaget har ett reservlager av sjömärken. 1 märke av varje sort finns i lager
Båtklubben deltog i ett vårmöte tillsammans med de andra båtklubbarna och fiskevårdsföreningen
där utprickning och annat gemensamt för klubbarna diskuterades.

Uthyrningsverksamhet
Båttrailern har varit uthyrd 8 gånger.
Aktiviteter och viktigare händelser
- Hälleviks båtklubb anordnade i februari en bussresa till båtmässan i Göteborg där Pärlans
medlemmar också var inbjudna att delta.
-

Den traditionella sill- och familjefesten på Enö genomfördes och samlade ca 150 deltagare.
Vädret var toppen och vi anordnade allsång även detta år då det blev så uppskattat 2012.
Ytterligare ett till stort partytält har införskaffats för att skydda både mot en gassande sol samt
regn.
Klubben har även införskaffat ett elverk som drev en hoppborg samt musikutrustningen.

Hamnen och övrigt
- Under året har vi anlitat bevakningsföretaget Securitas för bevakning nattetid i
småbåtshamnen. Dessvärre har bevakningen ej genomförts under en längre del av perioden
då vi pga flytt trillat ur deras system. Å andra sidan har vi inte behövt betalat nåt för detta
heller.
Trots detta har vi turligt nog inte haft några stöldincidenter under högsäsong, troligen
beroende på de ideella insatser av bevakning som en del medlemmar stått för.
Tyvärr blev vi inte helt förskonade utan hade några små incidenter i höstas där bla bensin
stals från de båtar som ännu inte var upptagna. Vi hade även en del problem under tidig vår
med buskörningar på grusplanen.
-

Vi har inte haft några större incidenter på Enö.
Till platsen på Enö har investerats 8 st nya bord med träbänkar.

-

Båtklubben har varit representerad vid träffar, som Skånes Båtförbund anordnat i Malmö.

-

Vi har haft två gemensamma städdagar i hamnen med mycket god uppslutning.

-

Den kontinuerliga grönyteskötseln har delats mellan klubbens 2 grönytegäng och
Bromöllabryggan.

-

Beläggningen i Kyrkviken har under året varit mycket god och vi har ca 15 st nya i kö.

-

Diskussioner med Bromölla Kommun har inletts avseende en 10-årig utvecklingsplan för
hamnen. Behovet av upprustning av bryggor och utökning av antalet platser finns upptagna.
Likaså önskemål om ett längre arrendekontrakt då kommunen inte har några planer på flytt av
hamnen vilket glädjer oss.

-

Klubben har investerat i en arbetsbod som placerats i hamnen. Denna är tänkt att användas
som värmestuga för arbetslag och mötesplats vid utsatta tidpunkter. En upprustning av
bodens fasad ska ske nu i vår.

-

Fyrens topp har totalrenoverats och fått nya glas samt målats.

-

Höstens stormar gav inga större skador i hamnen. Enbart ett stort träd knäcktes ute vid
fyrplatsen men skadade inget.

-

Klubben har bytt in den gamla åkgräsklipparen och införskaffat en ny klippare som är bättre
anpassad för hamnens behov.

Medlemsrabatter
Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Jims Färg & Måleri i Bromölla o Sölvesborg,
Bromölla Fiske o Fritid och Åhus Marina. Därutöver får trogna kunder rabatt hos Motor & Marin i
Bäckaskog.
Bromölla den 2014-03-20
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