Ordföranden har ordet
Under året som har gått har vi haft en sommar och höst med ett helt fantastiskt väder. Vintern var
mild men det tog sedan lång tid innan den riktiga värmen kom. En kallare midsommar kan jag inte
minnas. Själv tillbringade jag midsommarhelgen i Napoleonviken där vi låg och hukade för de iskalla
vindarna. Men det var glömt när den underbara värmen kom i mitten på juli och man var mer i än på
vattnet.
Tyvärr har det också inträffat en dramatisk och tråkig händelse i vår klubb. Båtbranden i september
totalförstörde fem båtar och en person blev ganska svårt brännskadad. Vind och väder var dock på
vår sida den dagen och brandkåren var snabbt på plats och kunde begränsa elden. Gordon Ishammar
gjorde ett fantastiskt jobb med att hålla i alla kontakter och se till att allt blev sanerat på platsen.
Under året har arbetet i båtklubben fortsatt och bl a resulterat i en ny servicebrygga med toa‐
tömning. På inre pontonbryggan har det monterats y‐bommar på insidan mot mastkranen. Vi jobbar
också på med det nya datasystemet. Till våren kommer både hamnkapten och landansvarig att vara
uppkopplade med läsplatta för att bl a kunna se att alla båtar är försäkrade och att det är
medlemmarnas båtar som ligger i hamnen.
I år har vi valt att inte trycka någon tidning. I detta blad finns den viktigaste informationen i samband
med årsmötet. Allt man behöver veta finns numera att läsa på vår fina hemsida.
Under hösten avgick Gordon Ishammar som ordförande och jag som vice ordförande fick då ta hans
plats fram till årsmötet 2015. Gordon är värd ett stort tack för sitt fantastiska arbete för klubben!
Vi är ett gott gäng i styrelsen som tycker att det är roligt att arbeta tillsammans och vi kommer under
2015 fortsätta med att förnya och förbättra vår klubb och hamn. Klubbens alla funktionärer är också
mycket engagerade och drar ett stort lass. De är guld värda!
Vi ser alla fram emot ett nytt båtår med härligt väder och nya äventyr.
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