
Hille Båtklubb

Verksamhetsberättelse 2014

Hille Båtklubb hade vid räkenskapsårets slut 198 registrerade medlemmar varav 107 
andelsägare.  Utöver dessa finns 289 registrerade familjemedlemmar. Totala antalet 
personer är 487.

I kö för att få egen båtplats finns 19 medlemmar och i kö för byte av båtplats finns 6 
medlemmar. För att få stå i kö krävs medlemskap.

Antalet båtplatser i hamnen är totalt 113 st. Utöver dessa finns 27 platser för mindre 
båtar i Lillviken.
 
Val av funktionärer och beslut om verksamhetsplan och budget för 2014 fattades vid
båtklubbens ordinarie årsmöte den 23 november 2013.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av

Hans Erik Wiberg Ordförande

Bengt Andersson V ordförande

Lisa Söderström Kassör

Åke Lorestig Sekreterare

Lars Eriksson Vice sekreterare

Gunnar Holmström Styrelsesuppleant

Roger Lindholm Styrelsesuppleant

Verksamheten har under året i huvudsak genomförts enligt årsmötets beslut.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sedan årsmötet 2013 genomfört åtta styrelsemöten där ekonomi och
verksamhetsfrågor behandlats. 
Företrädare för Hamnkommittén, Farledskommittén, Ungdomskommittén, 
valberedningen och klubbens GBF-ombud har deltagit i mötena när verksamheten 
krävt detta. 
I samverkan med kommittéer och ombud har styrelsen planerat och
förberett de aktiviteter som ingått i verksamhetsplanen för 2014.
Representanter för styrelsen har deltagit i projektmöten som Gävle kommun bjudit in 
till där gemensamma båtlivsfrågor behandlats. 



Ekonomi

Klubbens ekonomi för räkenskapsåret 2013-10-01 – 2014-09-30 framgår av följande 
rapporter:

Resultatrapport Bilaga 1
Balansrapport Bilaga 2

Omsättningen för räkenskapsåret uppgår till 168015 kr och resultatet uppgår till +262
kr.

Verksamheten

Hamnen 

Det har varit ordentlig fart på arbetena i hamnen. Många angelägna underhållsjobb 
har utförts.
Aktivitetsansvariga har sett till

– att det har beställts hem mat och dricka till samtliga 4 arbetsdagar
– att det blivit serverat på respektive arbetsdag

El-ansvariga har
– bytt ut skymningsrelä som brunnit
– bytt ut all befintlig hamnbelysning till nya LED-armaturer
– satt upp ny takbelysning i pentry och belysning vid entré
– ordnat med ny varmvattenberedare i duschrum
–

Under ledning av hamnkommittén har
– arbetats med sedvanlig förberedelse inför sommarsäsongen
– arbetats med sedvanlig ner stängning av hamnen inför vintern
– trasiga flytkroppar till ett antal bommar bytts ut
– tillverkats nya landgångar till bryggorna
– arbetena med att förstärka de båda läskydden fortsatt
– arbetena med att förstärka bryggförankringar fortsatt
– städning och röjning av hamnområdet genomförts
– grillkåtan målats
– påbörjat ombyggnad av befintlig sopbod till verkstads bod
– vinterplatserna märkts ut med nummerskyltar

Arbeten med bryggförankringar har krävt medverkan av dykare. Klubben har haft 
turen att ha en medlem med dykarlicens som kunnat utföra de jobben.
Hamnansvarig har bokat lyftkran för sjösättning och torrsättning, 10 maj resp. 27 
september.

Närvaro
Under året har styrelsen kallat till 4 arbetsdagar. Medlemmar som disponerar egen 
båtplats eller hyr plats är skyldig att närvara på minst en av dessa.
Närvarorapporterna antyder tyvärr att 27 % inte deltagit på någon av arbetsdagarna.



Farlederna

Farledsutprickningen har som vanligt genomförts väl av Farledskommittén.  
Verksamheten omfattar drygt 40 prickar. Prickarnas typ och position redovisas på 
klubbens fritidskort Hillevik.
Åtskilliga prickar sättas ut på våren och tas in på hösten. Det krävs också fortlöpande
insatser under säsongen. Prickar som gått sönder repareras eller byts ut. Prickar 
som flyttat på sig skall flyttas tillbaka till rätt plats. Nya prickar tillverkas också.

Farledskommittén har under 2014 även prickat ut den gamla skutleden till Hillevik. 
Som underlag för den nya leden utnyttjades bland annat de nya specialsjökorten 
över Hilleviksfjärden och Trödjehällan. Vi har därmed fått en bredare och djupare led 
till vår hamn som ett alternativ till den rakare men smala och grundare leden. 
Minst djup vid normalvattenstånd har lodats till ca 2,2m i den nya leden.
 
Ungdomsverksamheten

Ungdomskommittén har under sommaren 2014 bedrivit en seglarskola för
klubbens ungdomar. Vi har haft 7 sammankomster men bara 3 av dessa lockade 
några deltagare. 3 pojkar har deltagit, en har seglat två gånger, de andra en gång 
var.

Vi har seglat cirka 2 timmar varje gång. Träffarna har bestått av praktisk segling 
varvat med teori.

Vi har nyttjat de båtar som ägs av klubben, två Optimistjollar, en Monark 44 och
en Trissjolle. Även i år har vi lånat en Triss Racer av Åke Lorestig. I kommitténs 
uppgifter ingår även att hålla dessa, något till åren komna, båtar i seglingsdugligt 
skick.

Ledare vid sammankomsterna har varit Hans Blomkvist, Håkan Sjöberg och Gunnar 
Holmström.

Klubbverksamheten 

I samverkan med GBF har medlemmar från HBK under våren varit ute på Gållsgrund
och sett till att landgångar blivit utlagda och att bryggor och bojar ligger där de ska. 
Enligt överenskommelse med Trödje båtklubb så sköter de sedan upptagningen inför
vintern.
Hamnvakten har fungerat tillfredsställande under sommaren. Två medlemmar har 
missat sitt vaktpass och ålagts att betala vaktbot.
Vaktrapporterna har rapporterat om bl.a:

– Mycket måsskit!
– Dålig hamnbelysning i hamn och stuga. (Ny belysning har nu satts upp)
– Ficklampor som inte fungerar
– Stöld av åra i Lillviken
– Dålig TV (Se nedanstående).
– Övergivna sopor och miljöavfall
– Strömavbrott (En stormig natt)



– Larm som hörts från en bil. (Inget misstänkt hittades).
Problemet med den dåliga TV ´n löstes genom att en familj skänkte klubben en ny 30
tums platt-TV.

Den traditionella lyskvällsfesten genomfördes sista lördagen i augusti.

Övrigt

Sommaren 2014 bjöd på rekordvärme och fint väder till glädje för alla båtägare. Den 
milda och snöfattiga vintern och den tidiga våren uppskattades också vid vår 
rustningen av båtarna. 

Hamnen och båtklubbens verksamhet har utvecklats positivt de senaste åren både 
vad gäller bekvämlighet och säkerhet. Med den unika miljön följer krav på 
miljöhänsyn. Ny lagstiftning innebär att det från april 2015 införs förbud mot tömning 
av båttoaletter inomskärs och styrelsen har diskuterat hur de nya kraven ska 
hanteras. Frågan har lösts genom samverkan med Trödje båtklubb. Genom en 
gemensam ansökan om bidrag från länsstyrelsen har en tömningsanläggning byggts 
med hjälp av s.k. LOVA-bidrag vid Trödje båtklubbs hamn. Anläggningen kan 
användas av Hille båtkubbs medlemmar och även andra båtägare utan avgift. 
Möjligheterna att i framtiden bygga en liknad anläggning i Hillevik kommer att 
studeras vidare. 

Styrelsen tackar alla funktionärer och medlemmar för det gångna verksamhetsåret!

Gävle den 23 november 2014

Hans-Erik Wiberg Bengt Anderson Lisa Söderström

Åke Lorestig Lars Eriksson Gunnar Holmström

Roger Lindholm


