Verksamhetsberättelse 2019 Östersunds motorbåtsklubb.
Klubben har ca 90 medlemmar. Klubbens ekonomi har tillfälligt varit ansträngd pga
utökade kostnader för grundarbetet för nya båthuset, samt tömning av skräp med
containers som ej budgeterats för. en och vi har bra kontroll på intäkter och omkostnader.
Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under verksamhetsåret. Fokus med ett flertal
byggmöten av nya båthus på varvet och det är med stolthet vi kan visa upp det nya båthuset
som blev besiktat och godkänt av kommunen, ett stort engagemang och nedlagda timmar
har gjorts under året, Ny värmepump till klubbhuset är inköpt och installerat, Wifi beställt
och installerat på varvet, nya lås inköpta på varvet, Lån på 150000:- har tagits för
båthusbygget. Nyrenoverade bryggor på Rönningen. Vi har röjt träd och flyttat staket som
skall göra det möjligt att ta in fler varvplatsmedlemmar. Debitering av avgifter för 2019 har
genomförts. Styrelsen föreslår samma avgifter för kommande verksamhetsår,
Nya Styrelsen skall verka för att nya medlemmar kommer till både Klubben och Varvet för
att bygga upp en ny buffert och vidareutveckla varvet och klubben.
Sjösättning och upptagning om man ej kan de datum klubben bestämt ombesörjer man själv
för i och upptag till egen bekostnad eller stäm av med Varvschefen kostnad 500.-/båt och
tillfälle, i Ömk´s regi.
Medlemsaktivitet surströmmingsfest har genomförts.
Styrelsen riktar ett stort tack till Benke Svelander, Hans Johansson och Morgen
Rensbo(ansvarig Båthusbygget etapp1) för deras engagemang på varvet och Rönningen.
Styrelsen, vill också rikta ett stort tack till alla de medlemmar som under det gångna året på
olika sätt hjälpt till i klubben och bidragit till den trevliga klubb vi nu har.
Jag vill också tacka för mig, som ordförande i klubben, då jag varit med om genomförandet
av båthusbygget etapp 1 som jag lovade utföra är avslutat, så känner jag nu att nya krafter
behövs för att driva klubben vidare!
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