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Medlemsstatistik 
Antalet medlemmar vid årets slut var 301 enskilt betalande seniorer,  
4 hedersmedlemmar samt 118 betalande familjer.  
Totalt omfattas medlemskåren av 636 individer. 
 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet. 
 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har hållits 5 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. Under säsongen har ett mindre antal märke glidit ur sin 
position och några även knäckts. Detta troligtvis pga att båtfolk förankrat sina båtar i dem. 
Bojlaget har ett reservlager av sjömärken. 1 märke av varje sort finns i lager. 
Det har inhandlats en ny sjökortsplotter för att underlätta utprickningen då den gamla var uttjänad. 
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 6 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 något senare, den 28 juni i år.  
På grund av osäker väderlek och eventuellt pga senareläggningen samlades enbart ca 40 st 
deltagare till tillställningen. De som var på plats njöt av uppskattad allsång samt god mat.  
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Hamnen och övrigt 
- Under året har vi anlitat bevakningsföretaget Securitas för bevakning nattetid i 

småbåtshamnen från mitten på maj tom oktober.  
Vi har inte haft några stöldincidenter under högsäsong, troligen beroende på dels bevakningen 
men även tack vare de ideella insatser av bevakning som en del medlemmar stått för. 
Tyvärr blev vi inte helt förskonade utan drabbades i november månad av ett par stölder med 
inslag av skadegörelse på båtar och bensinstölder. Förövarna tog sig ut på bryggorna genom 
att klippa upp hål i grindarna. 
 

- Vi har inte haft några större incidenter på Enö.  
 

- 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 trycket har ökat vilket resulterat i 
en kö på 27 st. 
 

- Diskussioner med Bromölla Kommun inleddes 2013 avseende en 10-årig utvecklingsplan för 
hamnen. Behovet av upprustning av bryggor och utökning av antalet platser fanns upptagna. 
Detta har under 2014 kommit med i kommunens budget och klubben har i investeringsplanen 
för 2015-2019 blivit tilldelade mellan 400 000 – 455 000 kr vartannat år. 
Likaså har klubben fått ett längre arrendekontrakt som löper från 2015-2019 vilket förlängs 
med 5 år i taget om ingendera av parterna säger upp det 12 månader innan dess utgång. 
Arrendet kostar 75 000 kr per år och indexregleras. 

 
- Klubben investerade i en arbetsbod i slutet på 2013 som under 2014 varit bemannad under ett 

par dagar i veckan under högsäsong vilket blivit 51 dagar totalt. Detta för att på ett bra sätt 
kunna tillmötesgå nya medlemmar och bryggarrendatorer för utlämning av nycklar mm. Totalt 
har det varit 245 besök i boden under säsong. Klubbtelefonen har lyssnats av och samtal 
återkopplats när boden varit bemannad. 
Boden har även varit flitigt besökt av medlemmar som bara tittat in på en kopp kaffe och pratat 
lite. 
 

- Klubben har även investerat i en ny båtsläp, som tar båtar upp till 1500 kg, då den gamla ej var 
lagligt brukbar längre. I samband med nyinvesteringen höjde vi även priset för hyran något för 
att motsvara övriga marknadspriser. 
 
 

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. 
 
 
Styrelsen 
 
 
 


