Båtmässebiljetter utgår i år på grund av att Båtmässan
2021 är inställd.
Vi hoppas på att Eriksbergs boat show kommer att
genomföras i dess ställe.
På grund av pandemi och dess föreskrifter kommer
höstmötet att hållas i digital form öppen för alla att
kommentera.
Vi ber om ursäkt för besväret.
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Meddelande från styrelsen
 Pandemin har påverkat arbetet i hamnföreningen avsevärt. Efter årsmötet tog vi
snabbt beslut om att ställa in alla möten tills Pandemin var över.
 Lyckat att skicka ut inbetalningsavin med Roderbladet. Lägre kostnad och bättre
struktur.
 Inbetalningsavi planeras att anlända med RB1 även 2021
 Zynatic medlemsregister har under året varit vilande då vi inte hunnit med att ta
tag i detta arbete.
 Förslag för bättre uppslutning i bevakningen tas tacksamt emot.
 84 felrapporter har nått oss i år via hemsidan och i häftet. Totalt ca 130 individuella
anmärkningar gjorts, ca hälften har gällt belysning.
 Ett ordförandemöte har genomförts digitalt där vi hade fler frågor efter än innan.
 Ungdomar hjälper till att ha koll i hamnen under vintern genom att höra av sig till
BKH´s ordförande med en ansvarig får de även tillträde till vaktstugan.
 BKH behöver fler aktiva i Styrelsen, Bryggombud, Extra ordinarie bev ansvariga,
Valberedning Kassör, Teknikansvarig och Matrikelansvarig.

Ekonomisk rapport, förslag till
årsavgift 2022
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift inför 2022,
100kr

Redovisning av medlemsantal
Antal identifierade inbetalda medlemskap under 2020 är 886 st + 4
hedersmedlemmar. Under 2020 har ca 1800* båtplatser varit uthyrda i Björlanda
jämfört med 2019 då antalet var 1911.
Enligt Grefab är det ingen kö i Björlanda till någon storlek på plats, under 2020 har
Grefab sagt att ytterligare 87 platser varit uthyrda som säsongsplats. Totalt ger detta ca
500 lediga platser bara i Björlanda Kile!

Antal platser, Uthyrda platser* och
medlemmar 2020.

Redovisning av bevakningen
22% gick vakt under året trots pandemi, en minskning från föregående år med endast 1,5% mycket
tack vare att det är samma personer som alltid ställer upp för sina båtgrannar.
Polisen har haft en
relativt lugn period i
vårt område men vi
har ändå drabbats av
inbrott i båtar, ett par
stulna motorer
skadegörelse och en
stulen båtvagn. Våra
vakter har vid ett par
tillfällen närmat sig
fordon som snabbt
avlägsnat sig och inte
synts till igen, vid ett
20 tal tillfällen har
vakterna hindrat
båtar att ta skada och
vi har kontaktat ett 30
tal båtägare som
behövt se om sin båt.

Bevakning kopplat till bryggor
röd stapel är de som gått vakt, Blå stapel är antal tillsatta platser

Vinnare som
deltagit i
bevakningen
under 2020
Lottningen har
genomförts med
slumpgenerator i Excel
bland samtliga noterade
vakter som gått vakt
under 2020.
För att hämta ut er vinst
maila BKH eller
kontakta Ordförande via
telefon uppge att ni
vunnit
bevakningslotteriet,
bryggplats och namn
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Inkomna
motioner/frågor
Fråga inför höstmötet
Meddelande:
Hej
Jag har en fråga som bör ställas till GREFAB.
Vad har GREFAB för strategi för att hantera det
förmodligen ökande
antal eldrivna båtar i framtiden? Kommer det
att sättas upp
laddstolpar på bryggorna eller kommer man att
hänvisas till
speciella bryggor? Även laddstolpar för att ladda
bilen när man är
ute med båten (laddstolpar sätts ju upp nästan
överallt idag,
utanför stormarknader och offentliga
byggnader). Jag bara undrar,
detta kommer ju att kosta oss båtägare ganska
mycket, förmodar
jag.
/Håkan

 I Grefabs budget har de börjat titta på
detta men det är långt ifrån beslutat att
införas. För att BjK ska klara av denna
typ av laddning krävs att en helt ny
matarkabel installeras ner till hamnen.

Dagens anläggning är uppgraderad från
7A till 10A men klarar inte mycket mer
än så. Vad vi förstått kräver en
laddstolpe minst 16A för att bli
någorlunda effektiv, för båtar som ligger
i hamnen kan 10 ampere räcka men om
någon söker ”ladd-hamn” så är
sannolikt 16 eller 32A det alternativ som
behövs. Grefabs ytor lämpar sig dock väl
för solpaneler och kan kanske vara ett
alternativ framöver för att hålla nere
kostnaderna.
Mvh BKH

Fortsättning inkomna motioner/ frågor
 Vi har tidigare under året

lämnat in en åtgärdslista till
Grefab och kommer under
vintern löpande felanmäla
brygga för brygga med bilder
och krav på återkoppling.
 Grefab har öppnat upp för
felanmälan via mail till
kundtjänst. Vill man inte
maila Grefab så kan vi
vidarebefordra felanmälan via
BKH´s mail utan att er mail
syns.
Mvh Styrelsen BKH

 Till årsmötet kan motioner

lämnas in fram till 2 veckor
innan mötet.
 Tid och plats för Årsmötet
meddelas via Coboats,
hemsida och Facebook. Pga
pandemin kan vi inte sätta ett
fast datum än.

Inför 2021 kommer vi att behöva hjälp med en rad punkter vi inte kan eller har haft
tid med. Här följer en lista på saker vi önskar hinna med under 2021:
• Tillsätta en ny kassör
• Komplettera alla bryggor med bryggombud
• Installera Wifi i vaktstugan
• Sätta upp kameror som vi kan streama på hemsidan
• Byta ut delar eller hela vårt möblemang, organisera bokhyllor, mm
• Byta sökarljuset på vaktstugan
• Måla om fasaden på västra sidan
• Byta ytterdörr
• Tillgänglighetsanpassa ingången
• Anordna 50-års fest för hamnföreningen och alla båtägare i hamnen.

Det finns säkert mer vi inte tänkt på, oavsett behöver vi din hjälp för att få ett bra
resultat.
Vil du bidra så kontakta oss via mail, telefon, Facebook, Coboats eller stoppa oss i
vaktstugan. Mvh styrelsen BKH

Höstmötesinformationen är härmed avslutad
Vid frågor kontakta BKH på

bjorlandakilehamnforening@gmail.com

