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Under verksamhetsåret har 7st. styrelsemöten genomförts  
varav ett tillsammans med våra Kommittér. 
 

Vi har som brukligt haft 2st. arbetsdagar på vårkanten & 1st. på hösten. 
Festligheter har planerats & utförts med god gemenskap. 
Vår aktivitetskommitté har inte sparat på godsakerna..  
 

 
Antal medlemmar i GBK är 247st. (66st. har ingen giltig E-mail adress) 
Av dessa medlemmar är 125st. enskilt anslutna, 49st. familjer & 122st. familjeanslutna. 
Medlemsavgift: 400Kr/år 
 
Vi har i GBK 156st. båtar. (varav 10st. av båtarna har VHF) 
119st. motorbåtar, 35st. segelbåtar, 1st. motorseglare & 1st. roddbåt. 
Sjö-/torr-sättningsavgifter:  
- Enl. Schema:  300kr/gång 
- Utanför schema:  600kr/gång 
- Obegränsat antal lyft:  1200kr/år (inkl. Mastkranavgift) 
Mastkransavgift:  50kr/gång 
Nyttjande av iläggningsramp:  
- Medlem:   20kr/gång 
- Icke medlem:  50kr/gång 
Gästhamnavgift:  150kr/dygn 
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Verksamhetsåret 2017 blev något lugnare än tidigare år. 
Hamnens bryggor och bommar har inte krävt större arbeten förutom återmontering av 
E-bryggans bommar efter bryggstocksbyte. 
Vi även har haft det lugnt med våra fastigheter om man bortser från lite målning & en 
höjning av altanen..  
 
Bristen på vatten i Vättern gjorde sig däremot rejält påmind vid våra sjö- och torr-
sättningar, då vi inte riktigt kunde utnyttja våra kranar för de djupgående båtar vi har i 
klubben. Båtar fick dessutom byta plats inbördes på våra bryggor då vår hamn inte 
har rätt djup. Problemet med vår grunda hamn tillsammans med det låga 
vattenståndet blev mest tydligt för vår gästhamnsverksamhet som dessvärre fick gå 
på sparlåga. 
 

Våra fiskare har troget samlats som brukligt den 1:a tisdagen i månaden.  
Man noterar att Rödingfisket varit stort under sommaren och att sjösättning via ramp 
ökat för ’Trolling-fisket. Den årliga fisketävling vanns av Bo Wiblom – Grattis!   

Seglingskommittén har tillsammans med flera i vår klubb varit med om att arrangera 
’Allsvenskan’ i Jönköping. Staden levde upp för en stund & intresset för båtklubbarna 
runt Vättern ökade – ett stort tack till er alla som drog ert strå till detta! 
Utöver detta så genomfördes den årliga Grevskapsregattan samt ett Internationellt 
mästerskap i 11 MOD. Vi ser fram emot finalen i Race 11 MOD i Gränna under 2018! 

Samarbetet med Grenna hamnbolag har som vanligt varit bra. 
Vi har under verksamhetsåret börjat att intressera oss för hamnsäkerheten & en del 
har redan hänt på denna front med bl.a. montering av räddningsstegar etc. 
Kontrakt har upprättats för enskild båtplats som ger både rättigheter & skyldigheter.   
 

Vi har fått en stark ekonomi och vill använda den till att utveckla vår klubb. 
Inför verksamhetsåret 2018 vill vi ha förslag från medlemmarna på hur det ska ske. 

Året som gått har känts inspirerande på många områden. 
Vi är många och vi är olika, men vi vill alla att Gränna Båtklubb ska fungera bra! 
 
Tack ännu en gång för ett fint år i Gränna Båtklubb! 

 

// Styrelsen 

 

 


