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Vi kan nu se tillbaka på ett väldigt fint år för vår klubb. Sommaren har varit helt fantastisk 

med mycket rörelse i och kring hamnen. 

 

Styrelsen under år 2018 haft följande sammansättning: 

Stefan Erixson ordförande 

Bengt Hjalmarson kassör 

Håkan Frylén sekreterare 

Börje Fritzel  ledamot, ansvar mot hamnfrågor 

Måns Collner ledamot, gästhamnsansvar 

Styrelsen har haft 6st. möten under året. 

Antalet medlemmar ligger kvar på ungefär samma nivå i slutet av 2018 som det gjorde i slutet 

av 2017. Vi har fått 19 nya medlemmar samtidigt som 21 personer har lämnat klubben. Vid 

årets slut hade klubben 245 medlemmar varav 122 var enskilt anslutna och 123 var anslutna 

som familjemedlem. Våra medlemmar har fördelats på 117 motorbåtar och 29 segelbåtar. 

Ekonomiskt sett blev utfallet 2018 något bättre än budgeterat och resultatet hamnar på ett 

överskott av 48 884 kr. Såväl gästhamnsverksamheten som gästande trailerbåtar har fungerat 

väldigt bra och gett extra pengar i kassan. Vi har under senhösten hyrt ut klubbstugan till de 

som muddrat i hamnen vilken gett 24 tkr i tillskott som vi inte kalkylerat med. De likvida 

tillgångarna (bank och kassa) har däremot minskat något genom de investeringar som gjorts 

under 2018 där de största är nytt låssystem (42 tkr), inglasning av klubbhusets altan (47 tkr) 

och nya stolar i klubbhuset (10 tkr). Eftersom det handlar om investeringar syns inte detta 

direkt på vårt resultat då kostnaderna tas under flera år.  

 

Vi har haft många möten med hamnbolaget och kommunen i år och äntligen, hände det något 

när säsongen var över. Ett företag som heter ”Kalle Muddrare” kom i oktober och jobbade 

flera veckor. Det muddrades vid servicebryggan, mellan A- och B-bryggorna och mellan B- 

och C-bryggorna. Vi har därefter haft ett möte med kommunen för att gå igenom resultatet. 

Tyvärr hade kommunen inga egna uppgifter om resultat efter muddringen men våra fiskare 

redovisar ett något varierande utfall med en del kvarvarande grund. Vi får hoppas att de är av 

det mjukare slaget.  

Vi har påbörjat uppgiften med att bygga upp en ungdomsverksamhet och samtidigt utveckla 

seglingsaktiviteter för äldre ungdomar och vuxna; allt enligt Svenska Seglarförbundets paroll:  

Svensk Segling – Tillgänglig för alla! 



Under sommaren har vi genom seglingskommittén anordnat ett antal ungdomsseglingar i 

samverkan med scouterna som förberedelse på de satsningar som vi förhoppningsvis kan göra 

under de kommande åren. Under hösten genomfördes traditionsenligt Grevskapsregattan, vår 

lokala regatta med gästande båtar från Sommens SS, Hjo SS, Sveduddens BK och Domsands 

BS. Liksom tidigare år anordnades även Internationellt KLM 11:metre OD med deltagare från 

Sverige och Norge. 

Ett stort antal klubbmedlemmar har medverkat till att ovan beskrivna arrangemang blivit 

mycket uppskattade av deltagare från när och fjärran. 

Seglingen i Gränna är ett begrepp, såväl inom som utanför landets gränser. Det som 

uppskattas mest är seglingsarenan direkt utanför piren i kombination med enkelhet och närhet 

i hamnen, samt den trevliga atmosfär som finns i klubbstugan då arrangemangen pågår. 

 

Under året har vi genomfört fyra arbetsdagar. Vi har fixat till flytkroppar som var kassa, 

kedjor till bryggtyngder har sträckts. En del träskoning byttes på C-bryggan samt fendrar på 

servicebryggan har ordnats. Vi har bytt brandsläckarskåp på norra piren och dragit el till de 

nya låskistorna i klubbhus, dusch och fiskestugan. Sammantaget kan vi notera en fantastisk 

uppslutning och arbetsinsats 2018. 

Fiskeintresset i klubben är stadigt och i år har vi haft flera tävlingar som t.ex. Lax- & öring i 

juni samt Röding i juli. Väl genomförda tävlingar med en bra uppslutning trots varierande 

väderförhållanden. 

Under året har vi även uppdaterat vår hemsida. Det återstår en del finjusteringar men överlag 

så är vi redo för 2019 och framtiden! 

Som stöd vid många av våra evenemang under året finns aktivitetskommitté med, alltid 

beredda att fixa till något gott och ofta efterlängtat. 

Säsongen 2018 avslutades med trivsamt glöggmingel i klubbstugan. 

GBK styrelse 

 


