ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBBs VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2014-01-01—2014-12-31
Allmänt
Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresset för båtsport, friluftsliv med anknytning till
båtsport samt att tillhandahålla service för främjande av miljön.
Möten
Årsmötet hölls den 26 januari 2014.
Styrelsen har träffats vid 10 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika ärenden.
ÖBK: arrendeavtal
ÖBK:s arrendeavtal med kommunen gick ut sista december 2012. Förhandlingar har förts under
2013 och 2014. Förhandlingar är inte avslutade under 2014.
ÖBK-kanalen / Information
Medlemstidningen ”ÖBK-kanalen” distribuerades till medlemmarna under våren. Allmän
information har skickats ut till medlemmarna vid ett par tillfällen. Information om aktiviteter har
anslagits inom klubbens område. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs hemsida
samt i pärmar i klubbhuset.
Medlemmar
Totalt antal medlemmar inkl. familjemedlemmar var vid årets slut 320. Antal aktiva medlemmar var
144 varav 2 ungdomar och 2 hedersmedlemmar. Stödjande medlemmar var vid årets slut 56 och
antal betalande familjer 71.
Båtstatistik
Totalt antal båtar vid årets slut var 144 varav 57 motorbåtar, 85 segelbåtar, 1 motorseglare samt 1
roddbåt. Antal båtar upplagda för vinterförvaring var 132 och antal båtar med bryggplats var 130.
Antal båtar som ligger i sjön under vintern 1.
Styrelsen 2014
Ordförande
Vice ordförande & Vinterplatser
Sekreterare
Kassör
Budget & Ekonomiansvarig
Hamnkapten
Teknisk ansvarig
Bryggplatser, kontrakt, bryggkö
Miljö

Ingvar Bingman
Jan Eklund
Berit Hjelm
Anders Olsson
Leif Borgstedt
Lars Jernå
Owe Westin
Patrik Wollberg
Johan Bjerkestig

Övriga funktionärer 2014
Administrativ kommitté
Web/info coordinator
Matrikel
Kontakt Svenska Sjö
ÖBK-kanalen
Försäljning vimplar / märken
Revisor
Revisorssuppleant

Jan Eklund
Lars Vager
Ingvar Bingman
Lars Klasén
Eva Jernå
Lena Henlöv
Arne Hjelm
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Hamnkommitté
Hamnkapten
Vinterplatser
Bryggplatser
Bryggor
El-ansvarig
Teknisk ansvarig
Sammankallande vardagslediga
Bryggkommitté
Sammankallande

Fastighetskommitté
Sammankallande
Bokningar

Styrelsens representant
Radön kommitté
Sammankallande

Seglarkommitté
Sammankallande

Ungdomskommitté
Kontaktperson SBS
Festkommitté
Klubbmästare
Midsommar
Midsommar
Kräftskiva
Årsfest
Valberedning
Sammankallande

Lars Jernå
Jan Eklund
Patrik Wollberg
Lennart Nilsson
Lars Sundin
Owe Westin
Lars Johansson
Lennart Nilsson
Tore André
Lars Klasén
Lars-Åke Jonsson
Gösta Löfgren
Marita Hjelm
Roger Wikman
Ingemar Johansson
Mats Swärdh
Maria Norstroem
Lars Jernå
Tomas Peltonen
Håkan Pettersson
Sven Hjelm
Stefan Kjellin
Seppo Peltonen
Hans Möller
Stefan Wiberg
Lars Sundin
Jan Eklund
Lars Jernå
Christer Björk
Arne Hjelm
Anna Jernå
Thomas Forslund
Lars & Erika Adelbertsson
Roger & Berit Wikman
Lars Sundin
Åsa Forslund
Vakant
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Hamnen
Det har varit stor uppslutning under vårens och höstens arbetsdagar. Diverse arbeten utomhus och
inomhus utfördes under dessa dagar.
Bojekan döptes midsommardagen till STARKE af ÖBK. Den har varit flitigt använd både inom
klubbområdet och Radön.
Rapport från De sju vardagslediga.
De sju tillsammans med Lennart Nilsson och Mats Swärdh har det utfört arbeten tisdagar och
torsdagar under våren och hösten.
Renovering och målning av förråd och jolleverkstad, nya tak har lagts och två dörrar har bytts ut.
Nytt räcke vid parkering har satts upp. Fällning av träd vid klubbhuset har utförts. Underhåll av
markytorna har skett löpande under året.
Borttransport av medlemmars gamla bockar, täckmaterial, färgburkar mm till returen.
Tillverkning av ny bom pågår och kommer att vara klar i början av 2015.
Sjösättning/Upptagning
Subliften har fungerat utan större reparationer under säsongen. Båtägare uppmanas att vara mer
förberedda vid upptagning.
Bryggplatser
Omsättning under året har varit 6 nya båtägare. Det har skett ett antal omflyttningar under sommaren
främsta anledningen är att medlemmarna köpt större båtar. Det finns ett antal mindre platser till salu.
Vinterplatser
I år planerade vi för 122 båtar på vår hamnplan, resultatet blev att 124 båtar ställdes upp på
hamnplanen.
Miljö
Toa-tömning
Bytt ut munstycket för anpassning till nuvarande standard.
Bryggor
Underhåll av bryggorna har utförts av bryggkommittéen. Nya bänkar har satts upp framför
klubbhuset och vid mastkranen.
Klubbhuset
Fastighetskommittén har haft tre planeringsmöten under 2014.
Under våren inköptes och monterades en Hjärtstarter som finns i klubbhuset.
ÖBK har haft sina styrelsemöten i klubbhuset under året.
Klubbhuset har varit uthyrt vid 30 tillfällen. Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) har haft sina
styrelsemöten i klubbhuset.
Föredrag
Allegrogruppen höll sitt årsmöte söndagen den 9 mars i ÖBK’s klubbhus, efter årsmöte var ÖBK’s
medlemmar inbjudna till ett föredrag. Den 16 november bjöd Allegrogruppen in ÖBK:are att till ett
föredrag av Milo Dahlmann från sin resa till Antarktis.
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Radön
Rapport från Radönkommittén
Arbete med att färdigställa piren har utförts. Gamla betongbryggan har förankrats. Stenkista till
motorbåtsbryggan finns på plats och bryggan är förankrad. På arbetsdagarna vår och höst har normalt
underhåll utförts.
Ungdomsverksamhet
ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet, vi samarbetar med Södertälje BåtSällskap (SBS).
Den 3-8 augusti var det seglarläger på Fifång, från ÖBK deltog två ledare och en junior. Två
besättningar med seglare från ÖBK deltog i Triss SM på Bohus Malmön i somras En av dessa var en
ungdomsbesättning som lyckades komma på tredje plats bland juniorerna. De seglade i SBS namn.
Under vår och höst har det varit tisdags och torsdags seglingar i SBS seglarskola.
Klubbmästeriet
Temat för årsfesten den 15 februari var det Svart-Vitt rutigt, trevlig kväll med god mat och mycket
dans.
Midsommarfirande på Radön var välbesökt och det var dans kring midsommarstången, lekar för
barnen samt som vanligt klubbletning, på kvällen knytkalas med dans.
Kräftskivan var den 16 augusti med klubbsegling på dagen och knytkalas på kvällen.
Den 13 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen.
Seglarkommittén
Genomgående för seglingssäsongen 2014 är att det varit färre båtar med på de kappseglingar, som
klubben varit med och arrangerat.
Säsongen startade med Flygarköret. 7 båtar deltog och Tommy Ryberg och Gösta Löfgren, kom på
första plats.
På midsommardagen hölls som vanligt Alvedon Cup. 6 båtar startade och Eva Sundin vann.
I samband med kräftskivan kördes klubbmästerskapet Radön Runt. Det lockade bara 5 båtar. Thomas
Forslund knep 1-a platsen. Jan Eklund kom på andra plats och trea kom Arne Hjelm.
Vår mest besökta kappsegling i år blev Radön Open. 15 båtar startade och vann gjorde Stig Kranberg
från JBK. Bästa ÖBK-båt med Thomas Forslund och Christer Björk kom på 4-e plats.
Säsongen avslutades som vanligt med Luciaseglingen den 13 december. 3 st 2-mannalag kämpade
om segern i de lätta vindarna och vann gjorde Arne Hjelm och Jan Eklund.
På Sörmlandsregattan, som ÖBK arrangerar tillsammans med SBS och TBK var 18 båtar anmälda,
men på grund av den hårda vinden kom endast 8 båtar till start varav 7 st fullföljde. På 5-e plats kom
ÖBK-båten Ebba med Roger Wikman.

Södertälje den 25 januari 2015
För styrelsen
Ingvar Bingman
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