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Ordförande har ordet 
 
 
Ja så var det höst igen. Det fans en tid före 
”coronan”, och det kommer en tid efter. 
Men nu är vi tyvärr fortfarande i den. Under 
denna besvärliga tid har vi i styrelsen trots 
några 70+ are haft våra styrelsemöten, så vi 
har trots allt hållit klubben flytande. 
Det har inte varit något vårmöte där vi 
beslutar avgifter, men vi har kört med dom 
tidigare beslutade. Dessa får gälla till nästa 
vårmöte. 
Vi skall försöka åstadkomma ett årsmöte på 
bästa sätt. Det kanske måste ske via 
poströstning. Om detta sker får vi kanske 
begränsa antalet frågor. Vi måste som 
minimum välja en ny styrelse och ge den 
gamla styrelsen ansvarsfrihet. 
Vi har några andra viktiga punkter att ta 
upp. Hur skall vi skydda våra anläggningar? 
Är en kameraövervakning en slutlig lösning. 
Vi behöver också byta ut staketet bakom 
N-raden söder ut.  
Det är en sträcka på ca:70 meter. Dessa 
punkter får vi återkomma till senare. 
I skrivande stund håller vi på att färdigställa 
vår nya klubblokal (verandan). 
Jag vill jag passa på att tacka alla som 
”offrar” sin fritid för att jobba på klubben, 
utan denna arbetsinsats skulle inte klubben 
fungera. 
 
Pierre Karlberg 

 
Hamnkapten 
 
Årets lyft är nu avklarade och hamnen 
stängd för vintervila. 
Öppning av hamnen kommer att ske som 
vanligt till våren den 1 april. 
 
 
Brandgruppen 
 
För att heta arbeten ska tillåtas på annan 
plats än vid vår svetsplats norr om 
masthuset måste tillstånd ges av 
brandskyddsansvarig Jan Antonsson. 
En brandskyddspolicy är framtagen liksom 
en skrift för hur brandskyddet bedrivs. 
Utbildning i Brandfarliga arbeten har skett. 

 
 
 
Ekonomi 
 
Klubbens bokslut för verksamhetsåret 2019-
20 är klart och har granskats av klubbens 
revisorer. 
Redovisning kommer att ske på årsmötet. 
 
 
Fjärröppning grind 
 
Efter många turer har nu vårt tidigare 
system med sms-öppning via Närf’s system 
ersatts av ett eget system. Vid uppringning 
kopplas samtalet ner efter en signal och 
om det uppringande numret är registrerat 
öppnas grinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Båtplatser 
 
Inga ytterligare förändringar av antal 
båtplatser planeras. Vissa justeringar av 
storlek har skett under året. 
 

 
Kallelse Årsmöte 2020 

Medlemmarna i TBK kommer 
p.g.a. pandemin i år poströsta 
enligt separat information. 

Denna kommer att genomföras 
12 december 2020. 

 

Hoppas på gott deltagande 
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Tvättning av båtar 
 
Vid all tvätt skall det av klubben 
tillhandahållna medlet användas. 
Beslutet att endast tillåta borsttvättning av 
blödande bottenfärg gäller som tidigare. 
Filteranläggningen fungerar betydligt 
bättre genom detta. 
All tvätt på land ska ske på spolplattorna. 
 

Elgruppen 

Fortfarande gäller uppmaningen att vi 
hushåller med strömmen. Alla uppmanas 
därför så långt möjligt att byta 
ljuspunkterna till LED-utförande vilket också 
ger en lägre kostnad för er själva. 
Likaså bör värmepumparna ställas på så 
låg temperatur som möjligt. 
 
Återigen vill vi påminna om att vi inte 
lämnar båten med elsladd inkopplad om 
du inte har elmätare. Kontakta el-ansvarig 
Fredrik Johansson 073-5444080 om du 
behöver uppgradera din båtplats. 

Belysningen i masthuset har uppgraderats 
med led-armaturer. 

 
Områdesgruppen informerar 

Till vår stora glädje har ordning och reda på 
och runt våra båtplatser blivit bättre. Dock 
finns det möjlighet att förbättra oss. 
Vi vill än en gång påminna om att 
uppställning av båtvagnar på andra 
platser än egen båtplats eller båthus måste 
överenskommas med områdesgruppens 
representant Lars Johannson.  

 
Klubben historia 

Som vi tidigare nämnt har det sedan början 
2017 bedrivits ett ihärdigt arbete av Johnny 
Sandblom att i vårt eget material samt i 
arkiv i Trollhättan och Göteborg samla in 
information om klubbens historia. Första 
resultatet av detta blev den presentation 
som gavs på klubbens 75-års jubileum 
hösten 2018. 
Nu planeras som ett nästa steg att 
bestämma hur bildmaterialet skall redovisas 
på vår hemsida. 

 

 

Årsmöte 2020 

Diskussioner har förts om hur vi ska 
genomföra ett säkert möte med tanke på 
den rådande och tyvärr ökande 
smittspridningen. 
Det har lett till ett beslut att genomföra 
årets medlemsmöte i form av en 
poströstning. 
Information kommer att skickas ut till alla 
våra medlemmar via e-mail, hemsida samt 
via vanlig postgång.  
Som komplettering till detta kommer även 
information att läggas ut på nya verandan 
samt anslås på anslagstavlan vid porten. 
Inlämning av svaren skall läggas i vår 
postlåda och kommer att behandlas av 
våra revisorer Knut Andersson och Håkan 
Wahlgren. 

 

 

 

 

  


