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Medlemsstatistik 
Antalet medlemmar vid årets slut var 370 enskilt betalande seniorer,  
4 hedersmedlemmar samt 125 betalande familjer.  
Totalt omfattas medlemskåren av 740 individer. 
 
 
Ekonomi 
Klubbens ekonomiska ställning är god. Särskild rapport framläggs till årsmötet. 
 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har hållits 5 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har en större mängd 
informella möten och kontakter tagits som främst har handlat om de projekt som klubben 
genomfört i hamnen under säsongen. 
 
 
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. Säsongen har flutit på bra utan större skador på 
sjömärkena. 4 st sjömärken har under hösten borrats i nordöstra delen. 
 
Under året har det testats att sätta röda bojar vid nedre delen av sjömärkena för att tydliggöra 
dem på sjön. Detta har fallit ut väl och klubben kommer att köpa in och sätta bojar på samtliga 
märken. 
 
Båtklubben deltog i ett vårmöte tillsammans med de andra båtklubbarna och fiskevårdsföreningen 
där utprickning och annat gemensamt för klubbarna diskuterades.  
 
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 den 18 juni i år.  
Vackert väder gav god uppslutning på drygt 90 st deltagare. Dessvärre så blev den tänkta 
allsången inställd pga sjukdom/skada men stämningen var ändå god.                                                                                                                                                                                                   
 



 
Hamnen och övrigt 
- Under året har vi anlitat bevakningsföretaget Securitas för bevakning nattetid i 

småbåtshamnen från mitten på maj tom november. 
 

- Vi har inte haft några större incidenter på Enö.  
 

- Båtklubben har varit inbjuden till träffar som Skånes Båtförbund anordnat men har under året ej 
kunnat delta på dessa. 
 

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

- Den kontinuerliga grönyteskötseln har delats mellan klubbens 2 grönytegäng och Näsum Städ 
& Allfix. 
 

- Beläggningen i Kyrkviken har under året varit mycket god och trycket har ökat vilket resulterat i 
en kö på 27 st till plats med Y-bom. 
 

- Klubben har även under 2016 haft hamnboden bemannad under ett par dagar i veckan under 
högsäsong vilket blev 48 dagar totalt. Detta för att på ett bra sätt kunna tillmötesgå nya 
medlemmar och bryggarrendatorer för utlämning av nycklar, taggar mm. vilket varit mycket 
uppskattat  
Klubbtelefonen har lyssnats av och samtal återkopplats när boden varit bemannad. 
Boden har även fungerat som en social knutpunkt och varit flitigt besökt av medlemmar som 
bara velat titta in på en kopp kaffe och pratat en stund. Totalt har den haft 322 besök under 
perioden. 
 

- Vägbommen som uppfördes under senare delen av 2015 har fyllt den funktion som önskades. 
Buskörningar och förekomsten av obehöriga fordon inom hamnområdet har upphört och större 
stölder har uteblivit. 
Dessvärre har det under våren förekommit ett flertal mindre stölder i båtar i hamnen vilka har 
polisanmälts. 
Pärlan hade också under Aug och Sept problem med mycket nedskräpning ute vid fyren vilket 
till slut fick eskaleras till kommunen för att diskutera vidare åtgärder kring eftersom det 
uteslutande var icke medlemmar som var där. 
 

- En toalett har uppförts i hamnen under hösten och kommer att kunna användas av medlemmar 
med tagg. Under säsongen har en hyrtoalett funnits tillfälligt på plats som nu kommer ersättas 
med den fasta toaletten. 
 

- Ivösjöns fiskevårdsförening har anordnat 2 fisketävlingar i hamnen, en C&R samt den 
traditionella Gäddträffen. Pärlan har då sponsrat med fri isättningsavgift, toalett och tillgång till 
hamnboden. 
 

- På Enö har det gjorts omfattande uppröjning av grönytorna, samt att det byggts en ramp vid 
bryggan för att underlätta för bojbåten att lägga till. 
 

- I hamnen har ny bryggramp byggts vid den södra iläggningsbryggan och gångrampen vid 
norra iläggningsbryggan har byggts om. 
 

- Stolpe med belysning har monterats i hamnen. 
 
 
 

Medlemsrabatter 
Klubbmedlemmarna har under året fått rabatt hos Spinnsport i Kristianstad, 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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