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Medlemsstatistik
Antalet medlemmar vid årets slut var 296 enskilt betalande seniorer,
4 hedersmedlemmar samt 107 betalande familjer. Totalt omfattas medlemskåren av 602
individer. En liten minskning från föregående år som beror på att Kanalen avvecklats.
Ekonomi
Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet.
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har hållits 6 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.
Uthyrningsverksamhet
Båttrailern har varit uthyrd 5 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 110. Nytt för
året var att vi anordnade allsång som blev mycket uppskattat. Har även införskaffat ett
större partytält för att kunna genomföra festen oavsett väder. Under hösten har vi
införskaffat ytterligare ett för att kunna rymma fler personer.

-

Ett hamnjippo genomfördes i augusti där medlemmar och allmänheten var inbjudna. Vi
hade bjudit in försäljare av båtar, fiskeutrustning och godis. Korvförsäljning stod vi själva
för. Räddningstjänsten, modellbåtsklubben och sist men inte minst Sjöräddningen från
Yngsjö med helikopter hade uppvisningar. Fiskevårdsföreningen informerade om sin
verksamhet och Råby fritidsklubb anordnade lekar och sålde våfflor.
Vi uppskattar att detta jippo drog en publik på ca 300-400 personer.

Hamnarna och övrigt
- Klubben har inte haft någon verksamhet i Kanalen.
-

Under året har vi anlitat bevakningsföretaget Securitas för bevakning nattetid i
småbåtshamnen. Detta har tillsammans med de ideella insatser som några av våra
medlemmar frivilligt ställer upp med minskar antalet objudna gäster i hamnen.

-

Vi har inte haft några större incidenter på Enö.
I Kyrkviken har vi däremot haft en del buskörningar på grusplanen och skadegörelser.
I somras skedde en större bensinstöld där ett 10-tal båtar drabbades.
Sent i höstas tog sig tjuvar in i båda containrarna i hamnen, där de fick med sig grejer för
ett värde av drygt 23 000 kr som vi sökt ersättning för av Svenska Sjö. Dessbättre hade vi
hunnit lämna in maskiner på vinterservice, så dessa kom de inte över. Ärendet är avslutat,
och Svenska Sjö ersätter vårt anspråk på 23 163 kr fullt ut – avdrag för självrisken som är
8 800 kr = netto 14 363 kr.

-

Klubben har sponsrat SSRS Yngsjö med kontanta bidrag.

-

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

-

Bojlaget har ett reservlager av sjömärken. 1 märke av varje sort finns i lager.

-

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

-

Stort arbete har lagts ner på att förlänga Enöbryggan på önskemål av vår framlidne Yngve
Nilsson så att Klacken nu lättare kan angöra där. Göran Gunnarsson invigde denna på
Sillafesten i Juni.

-

På Enö har även ytterligare en grill anlagts uppe på grönområdet. Vi utnyttjade isen i
februari 2012 för att frakta ut cementrör till grillen och det har svetsats ihop en rejäl och
funktionell grillyta.

-

Beläggningen i Kyrkviken har under året varit mycket god och vi har ca 10 st i kö.

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.
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