Verksamhetsberättelse för ASMK år 2010
Verksamhetsåret 2010 går till historien som en tid då ganska mycket hände i vår båtklubb.
Jag tänker naturligtvis främst på spolplattan och sugtömningstationen som anlades i början på
sommaren. Men tittar man vidare så ser man att vi har en levande klubb med många aktivitetter och
engagerade medlemmar.
LOVA-Projektet
Redan hösten 2009 tillsattes en arbetsgrupp som bestod av Arne Karlsson, Leif Hallberg, Sture Wååg,
Kjell Lindberg och Jeanette Johansson.
Hela vintern o våren jobbade Jeanette o Arne med att samla fakta. Tittade på olika båtklubbar runt om
i Sverige som redan installerat spolplatta och sugtömningsstationer för att kunna ta vara på deras råd o
kunskap. Många timmar, telefonsamtal, möten och e-mail blev det dem emellan. Man fick även hjälp
av Vätterns Vattenvårds förbund, Askersunds miljöinspektör och Östergötlands båtförbund, allt för att
projektet skulle bli så bra som möjligt och LOVA- ansökningen rätt i fylld.
Den 28:e Juni började anläggningsarbetet med hjälp av Adrianssons entreprenad. Man började med
spolplattan och fortsatte sedan med sugtömningsstationen. Hela projektet tog cirka 14 dagar då framför
allt Arne & Jeanette höll på från tidig morgon till sena kvällen. Vi hade tur med både projektet och
vädret, allt förflöt utan problem. Vi fick LOVA bidrag på totalt 325 000 :- och projektet höll budget.
Sugtömningsstationen är en BUDDY modell 120 E det är en membranpump som är ansluten direkt till
det kommunala avloppet.
Spolplattan är 23 x 7,8 meter och består av asfalt, till den är en slamavskiljare FANN 3000 ansluten
därefter en sandfilterbrunn, senare en pumpbrunn som pumpar ut vattnet i sjön.
Nerikes Allehanda och Tidningen Båtliv har uppmärksammat vårt projekt med både text och bilder.
Svenska båtunionens miljökommitte hade under sensommaren ett möte i vår klubbstuga och passade
på att inspektera anläggningen.
Alla båtar måste tvättas av på spolplattan enligt miljökontoret. Inga tvättmedel eller
avfettningsmedel får förekomma. Miljökontoret kommer att ta vatten prover i brunnarna.
På höstmötet 30/10 avtackades arbetsgruppen med Arne och Jeanette i spetsen.
Klubbstugan
Under vintern har arbetet med att renovera och uppgradera klubbstugan påbörjats. Detta arbete drivs i
huvudsak av Jocke Rosander. Dino Edström står för kakling och andra medlemmar rycker in där det
behövs. Det innebär att vi till sommaren har ett nytt kök, renoverade toaletter samt bättre
varmvattenkapacitet för duscharna. Beslutet om renovering togs på årsmötet 2009 inför 2010 men
kommer nu att belasta räkenskapsåret 2011.
V.V

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Kjell-Åke Soting, ordf, Mats Nilsson, v.ordf, Janette Johansson,
sekr, Katrina Edlund, kass, Bengt Birgersson, led, P.G.Wiklund, led, Ulf Wahlström, led,
Joakim Rosander, suppl, samt Kim Fagerlund, suppl.
Styrelsen har haft möten 26/4, 6/9 & 22/11 under 2010, samt 10/1, 2011. Utöver dessa möten har man
kommunicerat via e-post & telefon. Klubben hade vid årskiftet 412 medlemmar.
Hemsidan
Hemsidan kapades av obehöriga under senare delen av sommaren och det var problem att få igång den
igen. Nu är den omkonstruerad och ligger på ett annat webhotell. Addressen är densamma:
www.batklubben.se
Sidan är ett viktigt instrument i kommunikationen mellan ASMK/ASEF:s styrelser och medlemmar.
Vi hoppas att den skall få vara i fred från angrepp i fortsättningen. Webmaster är Yvonne Skogsdal,
yvonne.skogsdal@telia.com .
Segling
Bengt Birgerson håller segelflaggan i topp och driver vår tävlingsverksamhet med bravur tillsammans
med övriga entusiaster. Om jag tolkat tabellerna rätt så har det arrangerats 14 segeltävlingar under
säsongen 2010. Totalt har 40 båtar deltagit och team Frost slutade som sammanlagd etta på 39 poäng,
följd av Leif Hallberg, 60 p och Magnus Tålsgård, 61 p.
Årets tävlingskalender och inbjudningar ligger redan på hemsidan under menyval ”Segling”.
Kurser
Som vanligt har PG stått till förfogande för förkovring vad gäller sjövett, VHF, Förarbevis mm, mm.
Det som ligger i ”pipen” just nu är förarintygskurs så passa på att bli skärgårdskeppare till
sjösättningen. Mer information under ”Kurser” på hemsidan.
Fester & Arbetsdagar
Under säsongen ordnades två arbetsdagar i regi av ASEF, 22/5 & 30/ 10.
Förutom vanliga ASEF aktiviteter så fick Klubbstugan ny panel på södersidan.
I samband med arbetsdagen 30/11 hade ASMK sitt höstmöte.
Den 22/5 passade vi på att ha fest på bryggan igen. Dagen präglades av arbetsgemenskap och härlig
stämning med avslutande dans på bryggan till On the Rocks.
Den årliga Tradjazzfesten genomfördes som vanligt med bra musik och god mat. Dock så var
uppslutningen låg och denna aktivitet gick back ekonomiskt. Med detta facit får styrelsen ta ställning
till hur vi skall göra i år. Förslag mottages tacksamt!

Även om det ligger en hel del snö kvar så känner vi att det är vår i luften.
Vi ser fram emot en härlig sommar!
Askersund 110320
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