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Under verksamhetsAret 2022 har styrelsen haft sex mciten varav ett med kommitteerna
inbjudna. I oktober mAnad avg6r Martin Larsson p.g.a. tidsbrist. Gdran Lago trdder in
som ersdttare fram till irsmdtet i mars 2023.

Arbetsdagar har det som brukligt varit under vAr och h6st och Aktivitetskommitt6n har
med den aran st6tt fdr mat och kaffe. Uppslutningen under arbetsdagarna har varit
viildigt bra aven utan arbetsplikt.

Klubben anvander BAtunionens register BAS fOr hantering av medlemsinformation.
Under hosten 2022 uppdaterades BAS till version 3.0.

Under Aret har klubben varit indragen i ett skiljedomsforfarande avseende de 11:or som
inkoptes under 2019. Siiljaren har krtivt klubben pa ytterligare ersdttningar fcir bAtarna
via en anmtilan till ldrottens Skiljenamnd. I december kom domen ddr sdljarens alla krav
awisades. Tyvtirr har detta medfort kostnader frir s6vtil rattshjelp som
skiljedomsf6rfarandet. Klubben har begdrt 6terbetalning via riittshjiilpsf6rsakringen.

Antal medlemmar i GBK per 2O22-12-31 dr 256 st.
Av dessa medlemmar dr 144 enskilt anslutna och 46 som familjehuvud. Till detta
kommer 65 personer famlljeanslutna. Under 2022 har klubben fAtt 26 nya medlemmar
och 26 personer har lSmnat. MedelAldern i klubben iir 55 Ar.
Medlemsavgift frir 2022: 500KrlAr

Medlemmarna i GBK har 158 st. bitar. Av dessa iir 128 motorbatar, 26 segelbAtar, 2
motorseglare, 1 segeljolle och 1 roddbat.

GBK har under 2019 infcirskaffat tvA segelbitar av typen 1 I Metre, en ribb6t och en
arbetsb6t vilket inte finns med i statistiken ovan.
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Sjd-/torr-siittningsavgifter 2022:

- Enl. Schema: 400 kr/g6ng - Utanfdr schema: 800 kr/gAng
- Obegransat antal lyfi: 12O0krlAr

Mastkransavgift 2022: 100 krlgAng

Nyttjande av ildggningsramp:

- Medlem:30 kr/gAng
- lcke medlem: 60 kr/gang
- Obegrdnsat antal: 200 kr/ar

Gdsthamnavgift: 1 80 kr/dygn. Under 2O22 noterades 1 52 giistbAtsavgifter att jiimfdra
med 220 under 61 2021 .

Hamn och AnlSggningar

Arbetet med ytterligare ett mastskjul p6brirjades redan 2020. Bygglov inlamnades i

januari 2021 men svaret drOjde till maj minad 2021 . Lokala byggare var inte
intresserade av att lamna offert; ett Jdnkdpingsfciretag ldmnade en offert p6 115 000 kr
vilket styrelsen d6 avbcijde. Under sommaren 2022 har mastskjulet, mot ersattning,
ftirdigsttillts av Peter Sand6n och Osten Johansson.

I november fdrdigst€ills vinterbryggan, brygga D, som f6rses med en lisbar grind fdr att
forhind ralfdrsvAra Averkan pA bAtarna vid bryggan under den mcjrka vintern.
Vinterliggarna erbjuds el till sjiilvkostnadspris. De som accepterar erbjudandet skaffar
sjdlva energimEitare fOr egenavl€isning.

Hcrsten 2022 blir vi p6 allvar varse om hur dyr el har blivit. Vdrmen i klubbhuset styrs
med timer till fyra timmar pA tidig morgon och fyra timmar till eftermiddag/kviill med 16"C,
allt fcjr att hAlla nere kostnaden. Fiskestugan blir utan uppvarmning
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Kommitt6er

Aktivitetskommitt6n har bidragit med stort engagemang vid varje arbetsdag och serverat
sAvdl kaffe med fikabrdd som med god lunch. I decemberjulpyntas klubbhuset och
medlemmarna bjuds pA g1699mingel fdljt av skinksm<irgAs och uppskattad musikquizz.
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Fiskekommitt6n

KM i rodingsfiske gick av stalpen 30 juli, det vall0 bitar som deltog, och 15 - 20
personer. Vinnare blev Stefan Gustafsson.

Fiskekommitt6n har ocksA varit pAdrivande fdr att fd till fardigstallandet av vinterbryggan
di de ?ir de huvudsakliga anvendarna av denna brygga.

Seglingskommitt6ns verksamhetsberattelse bifogas enligt bilaga 1
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Bilaga 1

Verksamhetsberiittelse fiir seglingskommitt6n i Griinna bitklubb 2022

Seglingskommitt6n har under aret bestatt av Nils Kiill, Peter Sanden, 6sten Johansson och Fredrik
Meyer. Fredrik Meyer utgdr sammankallande i kommittdn. Under iret har ffra sammantraden Agt

rum. Till seglingskommitt6ns hjiilp fims Bengt Boestad som r6dgivande och pi samma siitt har
Lukas Hirsch bidragit med synpunkter kring juniorverksamhet. Knuten till seglingskommittdns
verksamhet finns ocksi Caj Bengtzon som tillsammans med Bengt Boestad ansvarar ftr skdtsel av
seglarskolan s bitar.

Syftet med seglingskommitt6ns arbete iir att under de givna ffsiska, ekonomiska och personella
resurser inspirera och arbeta ftir utveckling inom klubbens seglingsverksamhet. Att 6ka intresset ftir
segling ligger i fokus men samtidigt finns ambitionen att 6ka intresset fiir b6tlivet pi ett bredare
plan. Att sprida kunskap om att pfl eu siikert s[tt anviinda sjtin som en fantastisk mdjlighet till
rekreation,

Under 6ret har seglingskommittdn genomftirt en ledarskapsutbildning ftir 7 personer ftir att ha
tillriickliS med kompetens inom utbildningsverksamheten.

Under 6ret har seglarskola genomftirts med totalt 16 utbildningstillfiillen dlir klubbens tvA 11:or
utnffiats fullt ut. Ibland har antalet deltagare varit se sbrt att niirvamnde ledare har bidragit med
sina egna bitar. Det har alltid varit god uppslutning pfr ledarsidan vilket bidragit till att alia
deltagare vid varje tillfiille har kunnat vara med. Antalet deltagare per till{iille har varierat men ftir
siisongen noteras 27 :urllka deltagare i 6lder mellan l2-7 5 ir. Yid va4e til1fti1le har det funnits minst

fira ledare. F6rutom klubbens 11:or har ribbaten utn)4tjats som ftilje- och siikerhetsb6t.

Seglingskommitt6n har som traditionen bjuder anordnat Grevskapsregattan 3:e l6rdagen i augusti. I
ar fanns 6 bitar pi startlinjen och efter utdragen omriiknilg av seglad tid stod som m6ngen ging
tidigare Sten-Ake Burenby frdn Sommens segelstillskap som segrare.

Helgen innan Grevskapsregattan farms klubben representelad med tve 11:or vid Sveduddens irliga
Baskarp Race. Svaga vindar bidrog till att tiivlingen fick avbrytas.

19-20 november deltog seglingskommittdn i Svenska Seglarftirbundets irliga
seminarium "Seglartrtiffen" som i ar hdlls i Sddertiilje. Peter Sand6n och Helena Ekedahl som var
ersattare f6r Nils Keill bidrog med mycket erfarenhet och kunskap kring hur man bygger en
verksamhet i smi klubbar.

B6tama stSr nu pA land och vi vilar upp oss inftir en ny sZisong och hoppas pi nya utmaningar 2023.

Segiing tt6n, en frostbiten l6:e december 2022.

g Fredrik Meyer
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