
Glommens batklubb avger foljande bercittelse for verksamhetsaret 2015

Styrelsen har under aret bestatt av foljande ledamoter.

Ordf. Ragnar Hallstorp Kassor. Hakan Olofsson Sekr. LeifNordwall
Jan Pettersson, Christer Nilsson och Bo Hansson

Styrelsen har under verksamhetsaret forutom ett antal arbetstraffar haft 9 protokollforda
moten varav ett ar arsmote.

Verksamhetsaret 2015 har i stort praglats av:

* Fardigstallande av spolplatta, filteranlaggning och inforskaffande av hogtrycksspruta med
hetvatten. Inkoppling av toatomningsanlaggningen. Malning och inredning av nya
forradsbyggnaden . Dorrar har sponsrats av XL-bygg och Sanda Maleri. Pa grund av hoga
kostnader och delvis uteblivet bidrag genomfordes en extra debitering pa 500 kr per medlem
under aret. Skrivit nyttjandeavtal med Torsviks smabatshamn i Olofsbo om anvandandet av
spolplatta.

* Organisera gasthamnsverksamheten.

*Dessutom har sedvanligt underhall skett pa bodar, gronytor, bryggor och bommar.
Var pontonbrygga dar gastbatarna ligger borjade lacka mer vatten och vi beslutade att lyfta
upp den for reparation.

* Trots att forandringar till bredare batplatser har genomforts har vi fortfarande behov av
storre batplatser. Vi hoppas att Ni har overseende med de ev. olagenheter detta kan medfora.

*Allt arbete med bommar, bryggor, underhall, nybyggnad, gasthamnsverksamhet och
gronomraden hade inte kunnat genomforas utan medlemmarnas insatser. Styrelsen beslutade
att lata de fiesta bommarna ligga kvar i vattnet under vintern. Endast bommar vid
bryggskarvar togs upp och alia naturligtvis pa gastbryggan.

*Arets batsommar kom igang lite sent pa grund av en dalig var och forsommar.
Gasthamnsverksamheten fungerar som vanligt utmarkt med hjalp av medlemmar. Antalet
gastbatar var pa grund av vader ca 20% mindre. Vart beslut att inte ta ut nagon serviceavgift
for husbilar bidrog ocksa till att ekonomiska bidraget fran gasthamnen blev nagot mindre
2015. Ett stort tack till alia som medverkat som vardar och gjort sa att vara batgaster har trivts
i var hamn.

*Grasklippningen har innevarande ar utforts av Kurt o Erling Bengtsson pa ett utmarkt satt.

*Arets informationsmote och grillkvall i borjan av juli var valbesokt.
Ett bra satt att lara kanna varandra i klubben och ger okad klubbkansla.

* Styrelsen tackar for visat fortroende
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