Till våra medlemmar i Hille båtklubb
Vi ser väl alla fram emot båtsäsongen som nu närmar sig med stora steg. Det har ju
varit vår i luften länge med denna vinter som inte blev av. Nu har vi dock, som hela
samhället, drabbats av COVI-19 pandemin och inget är sig riktigt likt längre. Vi kan
bara hoppas på att båtlivet inte ska påverkas allt för mycket negativt. Vi måste
förstås vara lyhörda och ta hänsyn till alla restriktioner och rekommendationer som
kommer att beröra oss för att begränsa skadorna av pandemin så mycket som
möjligt. Redan nu finns förbud och rekommendationer om folksamlingar, noggrann
hygien, begränsningar i resandet och sociala kontakter som vi måste följa och flera
inskränkningar kommer nog framöver.
I styrelsen har vi diskuterat vad vi kan göra för att följa myndigheternas anvisningar,
skydda våra medlemmar och få en bra båtsäsong.
Förberedelserna för året säsong är redan igång. Bokningen av vaktpass pågår för
fullt i BAS och fungerar så här långt bra.
När bokningen via BAS avslutas, den 1 maj, kommer de tider som inte bokas att
fördelas på övriga som har vaktplikt. Med hänsyn till smittrisken vill man nu kanske i
större utsträckning än tidigare själv välja vilken man ska dela vakt med. Om du har
förslag på när du vill gå vakt och vem du vill dela vakten med är det bra om du hör av
dig till Anna Maria Gabrielsson.
Vi kommer behålla lördagen 9 maj som gemensam sjösättningsdag som planerat.
Även sjösättning bokas ju nu via BAS och vi vill påminna er om detta. Vi har avtalat
med Björns åkeri även i år. Betalningen görs också i år via nätet. Har ni frågor
angående sjösättningen kan ni höra av er till Thomas Hansson eller Ronnie
Mareskär.
Den planerade första arbetsdagen, den 18 april, när hamnen ställs i ordning för
sommaren, ställer vi in med hänsyn till smittorisken. Några medlemmar i
Hamnkommittén kommer i stället att iordningställa bryggorna inför säsongen.
Datum för övriga städ- och arbetsdagar, torrsättningsdag, avstängning av vatten och
datum för årsmöte får tills vidare ligga fast enligt beslutet på årsmötet. Vi får se hur
pandemin utvecklas och får kanske anledning att ändra några datum senare.
När det gäller underhållsarbete i hamnen i år är det främst två större arbeten som
ska prioriteras
- utbyte och reparation av plank-skoningen mellan pålarna i kajen, och
- belysning och eluttag på brygga B
Styrelsen diskuterar nu hur och när dessa arbeten ska genomföras. En stor del av
arbetena måste utföras av specialister och bör därför planeras särskilt av de berörda.
En del och annat allmänt underhåll och städåtgärder får genomföras på städ- och

arbetsdagarna som vanligt. Styrelsen kommer att gå igenom vad som ska göras och
vilka särskilda åtgärder som vi måste vidta med anledning av smittrisken mm.
Första städ- och arbetsdagen efter sjösättningen är planerad till 16 maj. Styrelsen
återkommer med vilka arbetsuppgifter som ska genomföras och vilka särskilda
åtgärder som ska vidtas.
Styrelsen jobbar nu vidare enligt den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen. Vi
kommer att följa utvecklingen av pandemin och särskilt de ytterligare restriktioner
som kan komma att beröra vår verksamhet.
Vi önskar alla medlemmar en trevlig och givande båtsäsong. Hör gärna av er till oss i
styrelsen om ni har frågor eller synpunkter som berör vår verksamhet.
Hälsningar
Hille Båtklubbs styrelse

