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Verksamhetsberättelse Juniskärs Båtklubb, (JBK), 2018
Förord
Juniskärs Båtklubb bildades 1998 med syfte att upprusta hamnen och det
omkringliggande markområdet till allas trevnad. Från det medfarna och stökiga området
vi tog ansvar för finns inte längre några spår, utan idag är platsen ett populärt
utflyktsmål för besökare som kommer landvägen såväl som för sjöfarare. En mängd
åtgärder har gjorts för att göra platsen till en trevlig plats att vara på. Exempel på detta
är: Boule-bana, grillplats med ved och vindskydd, sittplatser på såväl land som brygga.
Allt tillgängligt för allmänheten. Sedermera tog klubben även ansvar för den
sjösättningsramp som finns i byn vid den så kallade festplatsen. Även där arbetar vi
kontinuerligt för att göra området fint och städat samt funktionellt för alla att nyttja.

Styrelsen har 2018 bestått av:
Ordförande Magnus Lindberg
Sekreterare Johan Engström
Kassör Agneta Nordin
Ledamöter Houtan Ebrahimi, Anders Hammarlund, Bosse Lindgren, Kent Nordin, Lasse
Pettersson, Ulf Sjöberg, extra suppleant Tommy Åström.
Revisorer Lena Wedin, Mikael Sjöbom

Verksamhet
Under det gångna året har som vanligt en mängd förbättrande åtgärder utförts av
Juniskärs Båtklubb för att dels hålla hamnen i gott skick men också enligt klubbens
intention att skapa den naturplats som hamnen under åren blivit inte bara för bybor utan
även stadsbor som förlägger sin utflykt exempelvis till den grillplats klubben byggt upp.
Förbättringar för området/platsen utförda under senare år:
Grillplats, populärt både sommar- och vintertid för utflykter med fika eller bara att sitta
och se havet en stund.
Rastbänkar, många i närområdet uppskattar att efter en promenad ner till havet kunna
ta en paus vid dessa.
Sittbänkar på A-bryggan, att sitta och se ut över horisonten omgiven av havet blev en
succé från start.
Sjösättningsplats, omgivningarna städade till de närboendes glädje. Såväl stugägare
som fast boende uppskattade klubbens initiativ till en uppfräschning av platsen. Skrot
och skräp bortforslat samt grönytorna klippta och krattade.
Parkering vid café, då byns café blivit allt mer populärt så är bristen på parkeringar
ännu mer tydlig. Klubben har därför med ideella krafter utökat parkeringsytan för allas
tillgänglighet till området.
Förbättringar hamnanläggning under 2018:
Renovering av västra kajbandet samt byte av belysning på bryggorna. Etablering av fem
nya parkeringsplatser längs B-bryggan.
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Andra projekt
Under 2018 fick klubben möjlighet att hyra plats i sjöboden väster om Caféet för att
tillsammans med Juniskärs Kajak ha en medlemslokal, mycket roligt och efterlängtat.
Lokalen har iordningställts med stor energi av framförallt Kent och Agneta Nordin samt
Magnus och Marie Lindberg.
Genomförda arbetsdagar
Ordinarie vårdagar genomfördes 5-6 maj då vi förutom löpande underhåll som vanligt
städade, krattade och fixade området inför sommaren. Höstdagen genomfördes den 20
oktober.
Extra arbetsdagar genomfördes för att förbereda renovering av kajband den 14-15 april.
Uppslutningen var god under både vårdagarna och vid höstarbetsdagen.

Styrelsen
Styrelsens komplettering med en extra suppleant som jobbat med lobbyarbete för
utvecklande av strandlinjen har fortsatt även under 2018.

Medlemmar
Under året har ett antal nya medlemmar tillkommit och några har lämnat klubben. Vi har
således inför säsongen 2019 189 st medlemmar, (174 st 2018).
Antalet medlemmar som köar till båtplats inför säsongen 2019 är 36 st. Klubben har kö
till båtplatser för femtonde året i rad.
Medlemsavgiften har under 2018 varit 170 kr.

Möten
Klubben har under året haft 4 st styrelsemöten samt ett antal arbetsgruppsmöten för
bl.a. festkommitté och administration i form av fakturering m.m. Sedvanligt årsmöte
samt medlemsmöte har genomförts.
Det har även genomförts ett jubileumsfirande i nya klubblokalen i samband med
klubbens 20-årsjubileum.

Utbildningar
Inga utbildningar har genomförts under 2018.
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Anläggningen
Juniskärs Båtklubbs hamn finns med i Gästhamnsguiden och består idag av totalt 86 st
båtplatser. Dessa fördelas enligt:




Medlemsplats med Y-bom 78 st
Medlemsplats med boj 5 st
Gästplats med boj 3 st, (Här finns möjlighet att vid behov utöka till 5 platser).

Service
I hamnen eller dess närhet finns:







Möjlighet att fylla färskt vatten, vid tankbryggan
Möjlighet att tanka bensin eller diesel, vid tankbryggan
Tillgång till el, vid A-bryggan
Juniskärs Café med mat, fika, glass m.m.
Sjösättningsramp, ca 500m öster om hamnen
Toalett samt Dusch

Övrigt
Stölder och skadegörelse i hamnen har möjligen minskat ytterligare något under 2018
jämfört med närmaste åren innan.
Juniskärs Båtklubb har även 2018 sponsrat Byavakt med 5.000 kr som en del i arbetet
med att stävja stöld och skadegörelse.

Ekonomi
Klubbens ekonomiska berättelse i form av kassarapport och revisionsberättelse redovisas
i bilaga.

Slutord
Styrelsen tackar för förtroendet de fått att leda klubbens verksamhet detta år och ser
fram emot ett nytt spännande 2019.

2018-02-26

4

