
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
   

  
 

 
 
 
 
För att lättare kunna arbeta med och hålla verksamhetsplanen kopplad till nutiden, med förankring i 
historiken, redovisar vi verksamhetsberättelsen för det gångna året följt av verksamhetsplanen. 
Verksamhetsplanen är ett arbetsdokument för styrelsen och uppdateras kontinuerligt. 

 
 
Enligt FBKs stadgar är målet att erbjuda kommunens invånare ett allsidigt friluftsliv i 
en god marin miljö. 

 
Verksamheten har under året omfattat följande: 
 

 Kappseglingar med kölbåtar och flerskrovsbåtar  

 Seglarskola för ungdomar 

 Utbildningar, klubbaftnar, föredrag och fester 

 Hamnadministration, fördelning av platser i vatten och 

på land 

 Löpande underhållsverksamhet i hamnen 

Verksamheten präglas fortfarande av det faktum att vår ”hyresvärd” som är Sjöfartsverket, 
har för avsikt att sälja kanalen. Förhandlingar pågår och FBK har idag en god insyn i de 
pågående diskussionerna mellan Sjöfartsverket och Vellinge kommun. Förhoppningen är att 
läget kommer att klarna lite mer under år 2012.  
 
Vår vision är att bedriva fortsatt och utvidgad verksamhet på den västra sidan av kanalen. 
Även om vi är uppsagda från Östra landplatsen är vår förhoppning att vi skall få fortsatt 
tillgång till denna i väntan på en ersättningsplats. Förhandlingar pågår. 
  

Med detta som aktuellt läge för klubben så kommer vi 
inte genomföra några större investeringar i form av 
muddringsarbeten, omflyttningar av stolpar eller 
omfattande byggnationer. När ägarbilden klarnar och vi 
vet vad som kommer att gälla, kommer det finnas 
utrymme för denna typ av investeringar. Vi eftersträvar en 
sund och god ekonomi, både nu och inför en framtid. 
 
Det pågående förändringsarbetet görs för allas bästa, 
vårt förhoppning är att all våra medlemmar och gäster ser 
det på samma sätt. 

  
Den stora förändringen, rent organisatoriskt, är att varje kommitté arbetar mer självständigt 
och efter en egen budget. Med detta får vi en mer effektiv organisation där besluten tas 
närmare varje enskild verksamhet. I förslagen verksamhetsplan framgår vad som kommer att 
ske under 2012. 
 
Arbetet med att göra Hamnkontoret till ett centralt informationscentrum har fallit väl ut och 
Hamnkaptenen ansvarar nu för den dagliga driften. 
 



Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det stora arbete som lagts ner på klubbtjänstdagarna 
samt även på annat sätt visat sitt stöd för FBK. Varje enskild medlems engagemang är v stor 
vikt för en ideell förening som FBK. 
 
Styrelsen vill även passa på att tacka våra sponsorer och bidragsgivare för samarbetet under 
året. 
 
I detalj redovisas det arbete och investeringarna som gjorts under året under respektive 
kommitté i detta dokument.  
 

 
 

KÖLBÅTSKOMMITTÉN 

 
Under våren hölls en kurs i Kappseglingsregler, under 5 kvällar guidades deltagarna genom 

de internationella kappseglingsreglerna. 

 

Under säsongen har det seglats 17 kvällsseglingar där 7 

räknas in i slutresultatet. 

 

Årets klubbmästare i segling blev Håkan Gerdbo med 

besättning på Amarone.  

 

Årets Sommar Regatta seglades i friska vindar den 2 juli 

med 11 deltagande båtar från FBK och SBK. Utmaningen 

mellan klubbarna vanns i år av SBK. 

 

Prova på segling under Havets Dag. 

 

FBK har varit representerad på kappseglingar i både Sverige 

och i Europa under året med fina resultat. Europamästare i 

klass Farr 30 blev Niclas Gerdbo. 

 

FBK:s Board & Committee Members Competition den 18 

september, där kommitté och styrelsemedlemmar hade en 

trevlig dag på sjön i Peters J24or och efterföljande 

korvgrillning. 

 

Säsongsavslutning den 4 november i klubbhuset, invigning av det nya köket. 

 

Kommittén består av: 
Jan Jonsson, Peter Malmqvist, Stefan Hardebo, Per-Jonas Quist och Joakim Lang.  
Ansvarig: Bertil Grip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNGDOMSKOMMITTÉN 
 
Sommaren 2011 har kommittén arrangerat seglarkurser 
med fler utbildade instruktörer. 
 
Vi satsar medvetet på att koncentrera verksamheten på att 
bedriva utbildning i klassen Optimistjollar. Framtiden får 
avgöra om en satsning på andra båttyper ska göras. Vi har 
därför sålt av de gamla jollarna som legat oanvända under 
flera år och satsat på enbart optimister. 
 
Vi har satsat och lyckats höja utbildningsnivån och 
kompetensen på instruktörerna. Jolleboden har fräschats 
upp och vi har fått ett nytt förråd för våra segel, tillbehör och reservdelar. 
 
Bryggan har byggts om för att förbättra barnens säkerhet. Nya jollar köpts in för pengar 
skänkta av Lions klubb i Höllviken. 
 
Instruktörerna tillsammans med kommittén arbetar för att marknadsföra seglarskolan. I 
somras stod instruktörerna på Toppen-Gallerian med en optimistjolle och delade ut flygblad 
om seglarskolan. Det ökade engagemanget från ledarnas sida har resulterat i att vi detta år 
har haft fler barn i seglarskolan än tidigare.  
 
Kommittén består av: 
Lars Johansson, (Inge Kvist),  
Ansvarig: Madeleine Broddén. 
 
 

 
AKTIVITETSKOMMITTÉN 
 
Aktivitetskommittén står för båtlivsfrämjandet och samhörigheten mellan medlemmarna i 
klubben. Vi genomför och planerar aktiviteter både på land och i det stora blå. Aktiviteterna 
kan vara allt från föreläsningar till eskaderseglingar.  

 
De mest publikdragande evenemangen under 2011 
har varit Havets dag och Sommarfesten. 

 
Vi skall givetvis inte förglömma alla medlemmar som 
med nya kunskaper seglar på vårt vatten efter 
diverse avklarade marina utbildningar. 
 
En hel del av de aktiviteter som fanns på 
planeringsbordet både regnade och blåste bort. 
 
 

 
Kommittén består av: 
Rebecca Törndahl, Susanne Thomée.  
Ansvarig: Robert Hansson. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HAMN OCH ANLÄGGNINGAR 
 
Hamnkommitténs huvudsakliga målsättning är att 
bibehålla den höga standard som våra anläggningar 
har genom att utföra nödvändiga reparationer i tid 
 
Förbättra den tekniska standarden där det går att 
förbättra till rimliga kostnader i första hand genom 
klubbtjänst 
 
Förbättra miljön, tillgängligheten och därmed trivseln i 
hamnen och därmed försäkra att FBK är godkänd 
enligt alla myndigheters direktiv. 

 
Tillföra nya faciliteter som höjer bekvämligheten i hamnen 

Under året har vi haft 6 klubbtjänst dagar, 3 på våren och 3 på hösten, då i första hand 
löpande underhåll utfördes, såsom: 
 
Städning av hela området, både under våren och hösten. Framförallt är städning av Östra 
Hamnplan är en utmaning då för många medlemmar lämnar för mycket skräp efter sig efter 
vårputsningen av båtarna. Bättring behövs. 
 
Klubb-båtar, cyklar, bord, stolar och annat lösöre ställdes i ordning för  
sommarsäsongen och togs in igen för vinterförvaring efter säsongens slut  
 
Rengöring av alla belysnings/elskåp 
 
Kontroll och reparationer av vattensystemen, 
brandsläcknings- och räddnings utrustning 
 
Kontroll av förtöjningsringar, bommar, stolpar, 
markeringar, etc för att säkra att båtplatserna är 
ordentligt utrustade 
 
Kontroll och underhåll av stora kranen och 
mastkranen. 
 
Lagning av skador i betong- och asfaltbeläggningar, 
lagning av trädäck samt vägar och uppställningsområden. 
 
Vi har utfört den årliga Egenkontrollen för att fastställa anläggningarnas skick och för att ta 
reda på eventuella behov för förbättringar.  

 
Vi har genomfört många förbättringar utöver det löpande underhållet, t.ex.  
 
Flytbrygga till slipen-bryggan har införskaffats med inte lagts på plats. Detta kommer att 
göras till våren. 
 
Landgången till jolle-bryggan har sänkts. Ytterligare förbättringar kommer att göras till våren. 
Nya el-centraler har införskaffats och monterats vid Västra Hamnplan (för upplagda båtar 
under vintern och för husbilar under sommaren) och vid Östra Hamnplan (för båtarna). 

 
Y-bommar i kanalen och hamnen som tyvärr utsattes för betydande skador av isen i vintras, 
har reparerats. Återstår att byta ett antal skadade pontoner. Nytt för i år är att Y-bommarna 
vid piren har fått upphängningsanordningar så att de kan hänga fritt från eventuell isbildning 
(stort tack till Micke Kristensson för ännu en gedigen insats). 
Samtidigt har Y-bommarna i kanalen monterats av och lagts på slänterna alt. på bryggorna. 



 
Micke Kristiansson har också tagit initiativ till att vi har kunnat montera pollare på G-H 
bryggorna istället för svaga förtöjningsringar. Detta för att säkra att större båtar kan förtöja på 
ett säkert sätt. 

 
Klubben har skaffat två s.k. strömmare som kommer att testas vid KBV och KNV för att se 
hur effektivt dessa kan hålla vattnen öppna om det fryser till. 

 
Nya plankor på KMV-bryggan. 

 
Nya trappor för kanalbryggorna har byggts i takt med att de gamla har tjänat ut 

 
Skrot som lämnas kvar inom våra områden rensas bort fortlöpande. 
 
Första dykningarna för att fotografera och kontrollera skicket för förankringarna för 
flytbryggorna har utförts. Ytterligare dykningar kommer att göras fortlöpande. 
 
Kommittén består av: 
Jonas Jönsson, Mikael Kristiansson, Jan Jonsson.  
Ansvarig: Pål Jenssen. 
 
 
 
 

KLUBBHUSKOMMITTÈN 

 
2011 var för klubbhusets del åter ett intensivt 
verksamhetsår. 
 
Nya Hamnkontorets tillkomst gav FBK en synnerligen 
välbehövlig ökning av kontorsytan, med påföljande 
betydligt bättre arbetsmiljö för hamnkaptenen. 
 
Årets andra stora händelse var en totalrenovering av 
köket vilket gav oss bättre förvaringsutrymmen och ett 
mer lättarbetat kök med bättre förhållanden. 
 
Lokalen i övrigt har målats om och de gamla gardinerna har ersatts av vackra blå med marint 
motiv.  
TV:n har med en sponsors hjälp bytts ut till en modern platt-TV. 
 
2011 var även slutår för Sill o Nubbe. In som krögare kommer ägaren och kocken från 
det populära Märtas i Höllviken. Man kommer att etablera en ny sommarkrog i vårt klubbhus 
med namnet ”Märtas by the Sea”. 
 
Antalet gäst-båtar som använder duschar och toaletter har under året varit på en betydligt 
högre nivå än året innan. Ett rekordår för denna verksamhet med 2400 båtat som tillfört 
kommunen cirka 7000 sommargäster till glädje för handelsverksamheten och turismen i 
kommunen.  Till detta kommer ett stort antal husbilar som under sommaren har sin sk 
”ställplats” på Västra Hamnplan.  
 
Hamnkrogen Sill och Nubbe har även detta år bidragit till att hamnen lockat 
många bosatta innevånare till vår hamn för en bit mat eller en skön kvälls- 
promenad. Detta har resulterat i en ökning av antalet medlemmar i FBK. 
Garaget har under året snyggats upp och fungerar nu som det är tänkt. En verkstad för 
hamnen. 
 
 



 
Kommittén består av: 
Anders Wittlock.  
Ansvarig: Per Rydelius. 
 

 
FASTIGHETSKOMMITTÉN 
 

Byggnaderna, framför allt klubbhuset är i behov av 
kontinuerligt underhåll, såsom utbyte av virke och 
målning. Detta har skett med hjälp av 
klubbmedlemmarna .  
 
Under året har uppförts en flyttbar kontorsbyggnad på ca 
14 kvm till hamnkaptenen, samt ombyggnad av befintlig 
bod till förråd åt ungdomsverksamheten.  

 
Nytt förråd för stegar kärror mm har uppförts mellan container och ungdomsbod. 
 
Kommittén består av: 
Rolf Moritz, Frank Andersson.  
Ansvarig: Gert-Ove Nilsson. 

 
 
 
HAMNADMINISTRATION 
 
Vi har totalt 404 hamnplatser varav 265 i hamnen 
och139 i kanalen. Många medlemmar med plats i 
kanalen har önskemål om att byta till plats i hamnen.  
 
Det innebär visst behov av platser för båtar upp till ca 
8 m i hamnen, men innebär samtidigt ett överskott av 
platser i kanalen.  
 
 
Vi har också viss efterfrågan på stora platser (över 50 fot), 
Enl. överenskommelse mellan ordföranden och kommunen resp. sjöfartsverket skall 
landplatserna på båda sidor ”röjas” efter sjösättningen. Vaggor, stöttor, pallvirke och båtar 
mm skall då flyttas till anvisade platser. 
 
Kommittén består av: 
Per Ahl.  
Ansvarig: Börje Svensson. 
  



 

 
INFORMATIONSKOMMITTÉN 
 

 
Under året har vår hemsida uppdaterats med 

både aktiviteter och sponsorreklam. 

 

Alla befintliga reklamskyltar och flaggor är 

sålda till våra sponsorer. 

 

Under året har vi haft kontakt med både 

lokalpress och dagspress som hjälpt oss att få 

ut  

våra budskap om våra aktiviteter som Havets 

Dag, Invigning av Hamnkontoret, 

Jolleungdomarna m.m. 

 

Informationsskyltar uppsatta inom vårt område. Tagit fram nya informationsskyltar till Hamn. 

 

Tryckt informationsblad till båtgästerna som handlar om näset. 

 

Tagit fram nya trycksaker till FBK samt ett nytt påssystem för betalning av gästavgifter. 

 

I samarbete med Kölbåts- och Aktivitetskommittén har vi satt igång projektet ”Näset Runt - 

en seglarfest” som kommer att seglas den 16 juni 2012 och skall ersätta tidigare 

Sommarregattan. 

         
Kommittén består av: 

Bo Zanichelli, Henrik Thorsell, Mona Melin.  
Ansvarig: Inge Kvist. 
 
 

BLÅ FLAGG/MILJÖ 
 
Vi har i år inte erhållit ”blå flagg”, eftersom vi saknar s.k. spolplatta. Miljöarbetet har nu lagt 
under ansvar av Hamn och Hamnanläggningar. Arbetet med att underhålla verksamheten 
och se till miljön är en viktig del av arbetet i hamnen och ska vara central i verksamheten. 
 
Kommittén består av: 
Mona Melin.  
Ansvarig: Jonas Jönsson. 
 
  



 
 
 

FRAMTIDSGRUPPEN 
 
Gruppen har haft ett möte under året och kommer till nästa år att ombildas för att mer 
koncentrera sitt arbete till visionsfrågor. 
 
Kommittén består av: 
Peter Malmqvist, Håkan Gerdbo, Pål Jenssen, Claus Wurtzler, Lars-Olof Hansson.  
Ansvarig: Gert-Ove Nilsson. 
 
 

VALBEREDNING 
 
Ordförande; Bengt Hillve. Ledamöter: Jan Axelsson, Sven-Åke Lassing, Stefan Skjöld och 
Per Ahl. 

 
 
 
 
  

   Höllviken i januari 2011 
 
   Styrelsen för FBK  
 

 
 
 
 
 
 

   

Håkan Gerdbo 
Ordförande 

Robert Hansson 
Vice Ordförande 

Bertil Grip 
Sekreterare 

Ulf Arntell 
Kassör 

 
 
 
 

   

Börje Svensson 
 

Gert-Ove Nilsson Pål Jensen Per Rydelius 

 
 
 

   

Madeleine Broddén 
 

Frank Andersson Mona Melin Anders Wittlock 

 
 
 

   

 
Jonas Jönsson 

 
Inge Kvist 

  

 
 
 
  



 

 

VERKSAMHETSPLAN 2012 

 
 
 
 
 
Verksamhetsplanen för 2012 är ett ”levande 
dokument” som hela tiden uppdateras och 
förändras i takt med krav och behov. De 
aktiviteter som beskrivs nedan är endast till för 
att ge en övergripande bild av de åtgärder och 
aktiviteter som är planerade. 
 
Under året hoppas vi att läget ska klarna vad 
gäller försäljningen av kanalen som 
Sjöfartsverket aviserat. Detta innebär att vi 
kraftsamlar på att vårda och förädla de tillgångar 
vi har och samtidigt ökar servicegraden för 
medlemmar och gäster i vår hamn.  
 
En vaktmästare kommer att anställas under året. 
 
Varje ansvarig styrelseledamot tar gärna emot synpunkter på verksamheten under året. 

 
 
KÖLBÅTSKOMMITTÉN 
 
Under våren 2012 kommer ett antal tema kvällar/ kurser att anordnas bl.a. 
kappseglingsregler, båt och segeltrim samt tävlingsstrategier. 
 
Onsdagsseglingarna kommer att fortsätta med fast starttid och med omvänd startordning 
dvs. lägst SRS-tal startar först. 
 
”Café” efter onsdagsseglingarna, där deltagarna kan träffas i klubbhuset och utbyta 
erfarenheter. 
 

Årets storsatsning på kappsegling, ”Näset 
Runt – En seglarfest” den 16 juni.  
Två huvudklasser: 3-star med tre mans 
besättning samt Cruising med fri besättning. 
Även andra klasser kan bli aktuella. 
Seglingen seglas efter SRS 
handikappsystem. Med Biltema som 
huvudsponsor. Mercedes-Benz och North 
Sails är klara medsponsorer. 

 
 
Aktiviteter tillsammans med närliggande båtklubbar. 
 
Utse klubbmästare i segling. 
 
Verka för att FBK blir representerad på kappseglingar i närområdet. 
 
Verka för att fler FBK medlemmar kommer ut på havet. 



 

 
UNGDOMSKOMMITTÈN 
 
Vi arbetar för att få föräldrar att engagera sig i seglarskolan vilket är en viktig ingrediens för 
både barnen och seglarskolans utveckling. 
 
Kommittén kommer att verka för en certifiering av seglarskolan enligt SSF. Allt för att 
ytterligare höja kompetensen och genom detta öka intresset för seglarskolan. 
 
Målet är att ha ännu fler elever i vår seglarskola 2012. 

 
 
AKTIVITETSKOMMITTÉN 
 
Under det kommande året kommer vi att fortsätta 
utveckla vår verksamhet med fler möjligheter där alla 
våra olika medlemsgrupper skall kunna känna sig 
välkomna att delta.  
 
Precis som tidigare år så kommer Klubbaftnar, 
Utbildningar, Trivselsammankomster och Föredrag 
genomföras med en, förhoppningsvis, fortsatt växande 
skara besökande.  
 
Då flertalet av våra aktiviteter är väderberoende så får vi 
alla hoppas på tillräcklig vind för seglen men inte så mycket så att vi blåser inne, samt att 
vätan stannar under båten och inte kommer från ovan.  
  
 

 
HAMN OCH ANLÄGGNINGAR 
 
Under våren kommer vi att ha tre arbetsdagar (klubbtjänst) då alla förberedelser för den 
kommande båtsäsongen utförs, såsom:  

- städning av hamnen, östra och västra hamnplan och kanalområdet. I år blir just 
iordningställande av östra hamnplan en utmaning.  

- vatten och el kopplas på. 
- Klubb-båtar görs iordning och sjösättes 
- cyklar och bord tas ut och görs i ordning. 
- kontroll av brandsläcknings- och räddnings utrustning. I år skall vi montera ett antal 

ytterligare räddningstegar. 
- kontroll av förtöjningsringar, bommar, stolpar och markeringar.  

Utöver löpande göromål skall vi utföra ett antal projekt: 

- återmontera alla Y-bommar som har lyfts ur vattnet för att förhindra skador. 
- montera flytbrygga vid slipbryggan. 
- bygga ny landgång för jollebryggan. 
- byta återstående skadade flytkroppar för Y-bommar, framförallt i kanalen. 
- genomföra årets Egenkontroll av hamnanläggningarna. 

Under hösten kommer också tre arbetsdagar att anordnas då vi istället förbereder för nästa 
vinter (men det känns inte som något vi skall tänka på nu när vi går mot ljusare tider). 
 
Datum för arbetsdagarna kommer att finnas på FBK hemsida. 



 
 
KLUBBHUSKOMMITTÉN 
 
Arbetet med att underhålla klubbhuset kommer att fortsätta. 

 
 
FASTIGHETSKOMMITTÉN 
 
Då vårt hamnavtal är uppsagt och det är ovisst hur framtida avtal kommer att se ut, kan vi 
inte göra större investeringar. Utöver allmänt underhåll av byggnader kommer vi att installera 
tvättmaskin för att höja standarden och få högre betyg på vår hamn. Det kommer att 
installeras särskild vattenklosett för tömning av husbilarnas septitankar, då vi fått en ökad 
beläggning med husbilar. 
  

 
HAMNADMINISTRATION 
 
Arbetet med att se över beläggningen av båtar på rätt platser fortsätter. Eventuellt kommer 
antalet båtplatser i själva kanalen att justeras beroende på efterfrågan. 

 
 
INFORMATIONSKOMMITTÉN 
 
Försäljning av Profilkläder. 

 

Fortsätta med uppskyltning av vårt område, 

märkning av bryggorna. 

 

Fortsatt försäljning av befintliga skyltar. 

 

Verka för att informationen skall komma ut om 

våra arrangemang till media (Näset Runt, Havets 

dag m.m.) 

 

Se till att våra sponsorer och andra bidragsgivare får ett utbyte av deras engagemang. 

  

Marknadsföra seglarskolan och ungdomsverksamheten 

 

Hålla hemsidan levande 

 

Marknadsföra FBK  

 

 

 

 

Höllviken 2012-01-30 

 

Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb 

 


