
HÖSTMÖTE BK Wega  8 september 2019 

 

1. Mötets öppnande 

2. Klubbens ekonomi 

Vi har på vårt transaktionskonto idag (8 sept) ca 58.000 kr, och på Landhypotek ca 747.000 kr. Vi har 

för bryggarbetet (inköp av virke mm) överskridit budgeten något, men har velat passa på när  

arbetsmoralen på Granskär varit så hög och arbetet har kunnat fortskrida så väl som det gjort. Det är 

dessutom pengar som varit reserverade i tidigare budgetar, men inte blivit utnyttjade. Investeringar 

som gjorts, som däremot inte varit med i planeringen men som vi bedömt vara nödvändiga, är t ex en 

kap och en ny gräsklippare,  

3. Medlemsstatus  

Vi är idag ca 286 medlemsfamiljer, inklusive ett mindre antal avhopp under första halvåret. Vi har i år 

ca 35 nya medlemmar, varav ca 20 har värvats under medlemskampanjen. Bra jobbat! Kampanjen är 

nu stängd för iår. 

4. VFBAB 

VFBAB rapporterar god ekonomi. Man vill uppmana de som står på Lövuddens vinteruppställning att 

boka tid före 10 september, detta för att kunna planera platser bättre, samt för att se om det finns 

plats för nya gäster som står på kö. 

 

5. Säkerheten på Granskär 

Under sommaren har vi sett över och bytt ut gamla brandsläckare, köpt in ännu en lång båtshake. 

När bryggorna är klara är tanken att sätta upp fasta badstegar på de utstickande bryggorna i kanalen, 

samt ha flyttbara räddningsstegar på minst två platser. 

 

7. Valberedningen 

Valberedningen har ännu inget att presentera, men vi uppmanar alla kontakta dem om man vill vara 

med i en kommitté eller sitta i styrelsen, nästa år.  

 

8. Övriga frågor 

- Janne, vår övärd, vill påminna om ordningen på ön. Hans jobb är inte att städa och plocka undan 

efter oss. Endast pant i pantsäcken och sopor ska tas med hem! 

- Någon lyfte en önskan om en varmkompost 

- Köket behöver nya termosar 

- Det vore trevligt med en områdesskylt, en karta över byggnader och gångvägar 

- Håkan kan ev fixa tre nya tälttak från Bennströms till nästa år. 

 


