Bergnäsets hamnförening
Verksamhetsberättelse
2018-03-26 – 2019-03-17
Styrelsen för Bergnäsets hamnförening avger härmed verksamhetsberättelse för år 2018.

Förtroendevalda
Styrelse
Under året har styrelsen sammansättning varit;
Ordförande Matts Rehnström, sekreterare Alf Grafström, kassör Kjell Rask, ledamöter
Torborg Eriksson och Björn Lundqvist, tillika hamnfogde.
Suppleanter har varit Ulf Stråhle samt Jan-Erik Innala
Revisorer har varit Peter Bergström och revisorssuppleant Christer Gardelli.

Bryggvärdar
Bryggvärdar under året har varit för brygga 1 – Peter Eriksson, brygga 2 – Per Roslund,
brygga 3 – André Öberg, brygga 4 – Pontus Johansson, samt för brygga 5 – Gösta Jonsson.

Valberedningen
Valberedningen under året har bestått av Christer Fjällström och Andreas Mörtberg.

Föreningsstämman
Föreningsstämman den 25 mars inledde verksamhetsåret. 17 deltagande medverkade.
Förutom de vanliga frågorna diskuterades omdaningen främst genom ny föreningsstuga.

Styrelsearbetet
Styrelsearbetet har fungerat väl under året. Fastställande av mötesdatum som schema för hela
året har använts. Fem ordinarie protokollförda möten har genomförts. Förutom dessa har
styrelsen haft löpande telefon- och e-postkontakter rörande verksamheten.

Medlemmar
Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 145 st.

Hamndrift
Av de befintliga 70 uppläggningsplatserna har 64 varit uthyrda under året, vilket ligger i
paritet med tidigare år. Av hamnens 180 bryggplatser utgörs 145 av medlemsplatser och 35 av
hyrplatser, varav 32 har varit uthyrda.

Det visar sig att de mindre och smalare uthyrningsplatserna har en minskad efterfrågan. Under
året togs en plan för omstrukturering av hyresplatserna, vilket kommer att effektueras under
hamnens öppnande 2019.
Hamnplanen är nästan helt återställd efter åren med muddermassor och upptorkande. De nya
uppläggningsplatserna har i år tagits i bruk. Kompletterande grus har lagts ut och nu återstår
skyltning så att det blir tydligt var bilar ska parkera.
Underhåll har skett genom byte av pontoner av på brygga 2, brygga 4, och brygga 5.
Dessutom har brygga 4 och 5 setts över gällande förankringarna. Detta efter att inspektion
gjorts vilket uppvisat på brister, förmodligen mest efter muddringarna i området.
Vakten har i stort fungerat väl, med två missade vaktnätter. Det är ett klart mindre antal än
brukligt, vilket vi är glada för. Som vanligt påpekas att ansvaret för vakttjänsten har man även
om man hyrt in någon ersättare, samt om man säljer platsen under säsongen och inte
inrapporterat personuppgifter avseende den nye ägaren.
Inga rapporterade stölder i hamnen under sommaren, vilket är glädjande. Viktigt är att
medlemmar som har varit utsatt för stöld eller stöldförsök, omedelbart rapporterar detta till
styrelsen.
Vid öppnande av hamnen var det trevlig väder vilket uppskattades. Vid stängningen av
hamnen var det tyvärr duggregn. Uppslutningen var bra. Drygt 70 personer närvarade under
öppnande och cirka 50 personer under stängningen.

Projekt
Detta år har varit ett mellanår i våra projekt med att utveckla hamnen. Lite arbete har skett
kring återställning av hamnplanen. Extra grus är utlagt och skyltning av parkeringsplatser är
förberett.
På föregående föreningsstämma presenterades förslag på ny vaktstuga. Styrelsen har tagit
detta vidare och tagit fram ytterligare förslag utifrån vad som på mötet diskuterades. Detta är
nu underlag för att under kommande år välja stuga, bestämma placering och därefter lämna in
ansökan om bygglov.
Utedasset är också i behov renovering eller utbyte. Detta behöver adresseras under våren 2019
för att kunna fungera till sommaren.
Styrelsen efterfrågar hjälp för att driva detta arbete. Anmäl dig till hamnfogden Björn
Lundkvist,

Webb
Uppdatering sker löpande av hamnens webbplats. Besök gärna
www.bergnasetshamnforening.se. Webben innehåller information kring hamnen, bildarkiv,
samt medlemsinformation. Saknar ni något på webben, hör av er då till styrelsen.

Ekonomi
Vår ekonomi vilket varit lite ansträngd i par år är nu åter på väg att stärkas. Allt enligt plan.
Vi tog tidigare år kostnaderna direkt på muddringen och fyller nu på kassan igen genom att ha
hållit igen på utgifterna.

Den långsiktiga planen för underhålls- och förbättringsarbete i hamnen är uppdaterad med
projekten under de kommande åren. Ekonomin bedöms utifrån den planen att något sämre än
tidigare år, men ändock god.

Slutord
Året har varit rätt lugnt i jämförelse med tidigare år vilket känts skönt. Det känns bra att
ekonomin är på väg att återhämta sig. För att summera läget så känns det väldigt bra och
tillsammans med det goda klimat inom föreningen som finns, så upplever vi som vanligt att
hamnen är i väldigt gott skick.
Vi ser som vanligt fram emot en kommande varm och solig båtsommar som kan mäta sig med
sommaren 2018.
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