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

 
Verksamheten har under året omfattat följande: 
 

 Kappseglingar, de traditionella 

onsdagsseglingarna och vår nya storsatsning 

Biltema Näset Runt 

 Seglarskola, från 2012 officiellt sanktionerad 

av Svenska Seglarförbundet 

 Utbildningar, föredrag och fester 

 Uthyrning till restaurangverksamhet 

 Hamnadministration 

 Underhållsverksamhet i hamnen och på 

fastigheter 

 

Verksamheten präglas fortfarande av det faktum att vår ”hyresvärd” som är Sjöfartsverket, 
har för avsikt att sälja vissa av kanalens landområden för vidare exploatering. En 
korttidsuppgörelse med Sjöfartsverket har därför gjorts gällande Östra sidan. I övrigt har vi 
tyvärr idag endast kort arrende på de övriga delarna. FBK har en positiv dialog med både 
Sjöfartsverket och Vellinge Kommun om den fortsatta verksamheten i hamnen. Vi arbetar för 
att hamnen skall bli en levande del av kommunen och att FBK skall ha ett initiativ i arbetet 
med att skapa ett nytt Marint Centrum på västra sidan. Och att småbåtshamnen skall vara 
levande. 
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det stora arbete som lagts ner på klubbtjänstdagarna 
samt att ni även på annat sätt visat stöd för FBK. Just detta med att visa engagemang, på 
många olika sätt, är viktigt för en ideell förening som FBK. 
 
Styrelsen vill även passa på att tacka våra sponsorer och samarbetspartners för samarbetet 
under året. Ert engagemang är mycket viktigt för oss. 
 
I detalj redovisas nedan, i stora drag, det arbete och investeringar som gjorts under året.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EKONOMI 
 
Årets verksamhet inom det ekonomiska 
området, inleddes med att Hamnkapten 
Göran Svenning tog över arbetet med den 
dagliga redovisningen. Jag hade sagt upp 
mig som kassör, med blev lockad att stanna 
kvar, genom att Göran tog över denna 
betungande del av arbetet. Efter nödvändig 
introduktion, har detta flutit smärtfritt. Min roll 
har därmed blivit mera granskande än 
utförande. Det arbete vi nu står inför är att 
införa en ny kontoplan. Den gamla har med 
åren blivit alltmer spretig, vilket medför oöverskådlighet och även svårigheter att göra 
sammanställningar. Detta arbete pågår, men kommer inte att synas förrän 2013. Tyvärr 
ställer det till ett bekymmer och det är möjligheten till att jämföra, på kontonivå, med 
föregående år. Vi får se hur detta kan lösas. För övrigt jobbar vi med att ständigt effektivisera 
våra rutiner så att vi inte behöver utföra dubbelarbete, men även att säkerheten förbättras.  
Arbetet med att budgetstyra verksamheten skall intensifieras. 
 
Controller, Kassör: Ulf Arntell 

 
 

KÖLBÅTSKOMMITTÉN 

 
Under våren hölls en genomgång av 

Kappseglingsreglerna inför klubbseglingarna. 

Under säsongen har det seglats 17 

kvällsseglingar där 7 räknas in i slutresultatet. 

Totalt startade 26 båtar och gjorde c:a 125 

starter.Årets klubbmästare i kölbåtssegling blev 

Joakim Lang med besättning med Pirouette. I 

klassen ”flerskrov” knep Tecklind/Lundström 

priset även 2012 i sin Nacra F18 katamaran. 

 

”Biltema Näset Runt”, en seglingsregatta runt Falsterbonäset, återupptogs efter flera år. 

Regattan blev en riktig fullträff med 29 deltagande båtar representerande flera klubbar från 

sydvästra Skåne. Samtidigt pågick det aktiviteter på hamnplan hela dagen med deltagare 

från våra sponsorer och klubbens andra kommittéer. Regattan har givit ett eko i hela 

Öresundsregionen vilket bådar gott inför 2013 

års upplaga. Ett hjärtligt tack till alla som gjorde 

dagen minnesvärd. 

 

Prova på segling under Havets Dag där många 

intresserade för första gången fick känna på hur 

det är att segla. 

 

FBK har varit representerad med deltagare på 

kappseglingar i både Sverige och i Europa 

under året med fina resultat. Bla. VM Farr 30 i 

Båstad, EM X35 i Norge, EM J24, SM J24 i Lomma, North European J24, Italian Nationals 

J24, Watski2star i Sverige, Norge och Danmark, Mumm Stelton Cup i Danmark samt Light 



Vessel Race i Skanör där Janne Jonsson blev total segrare med Balladen Todelo som tvåa 

totalt kom Joakim Lang med Pirouette, Saltholm Runt, Trelleborgs Regattan mm.  

 

FBK vann 2012 den prestige fyllda klubbtävlingen mot SBK genom de fina resultaten från 
Näset Runt och Light Vessel Race. Vandringspriset återbördat till klubbhuset således. De som  

 
 
Kölbåtskommittén: 
Bertil Grip, Janne Jonsson, Peter Malmqvist, Stefan Hardebo, Per-Jonas Quist och Joakim Lang. (Med 
bistånd under Biltema Näset Runt av Inge Kvist).  
 
Ansvarig: Bertil Grip 

 

 
 

UNGDOMSKOMMITTÉN 
 
 
Förberedelserna inför sommarsäsongen började med 
en inventering av ledarbehovet och vilken utbildning 
som skulle behövas. En av instruktörerna genomgick 
SSF:s instruktörskurs på grön nivå. En grundläggande 
utbildning ”Uppdrag segling” som innehåller säkerhet, 
motorbåtshantering och segling som idrott, 
genomfördes i klubben för några ledare o föräldrar.  
Under våren inleddes arbetet med att få FBK:s 
seglarskola certifierad av Svenska Seglarförbundet. 
Dokumentation kring seglarskolan och ledarnas 
utbildningsnivå upprättades. Seglarskolan anpassades 
till SSF:s krav t ex 30 tim/kurs på nybörjarkurserna och 
att reservtid skulle finnas för förlorade seglingstimmar.  
I maj blev FBK en ungdomsvänlig klubb och 
seglarskolan blev en av SSF:s godkända seglarskolor. 
 
I mitten av maj invigdes seglingssäsongen tillsammans 
med Ljungens Sjöscoutkår. Aktiviteter fick genomföras 
på land på grund av hårt väder. 
 
På Toppen-gallerian gjorde fyra entusiastiska 
instruktörer reklam för seglarskolan genom att dela ut informationsblad och tala med 
förbipasserande barn o föräldrar. 
 
Under sommaren genomfördes 7 veckor med seglarskolans nybörjarkurser och 
fortsättningskurser i klubbens Optimistjollar, ca 60 ungdomar deltog med fyra instruktörer.   
Efter beslut att skaffa lite större jollar, för att fortsätta segla med efter Optimistjollarna, 
införskaffades en begagnad tvåmansjolle, en RS Feva. Den finansierades delvis genom ett 
bidrag från Lions Club Reng-Höllviken. 
Under Havets Dag genomfördes Prova-på-segling för besökande barn i Optimistjollarna o i 
Fevan. Det blev en mycket uppskattad aktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Under maj-sept har kvällsträning erbjudits 1 gång/vecka för ungdomar som har viss 
seglinsvana och vill lära sig lite mera. Efter seglingssäsongen har en grupp ungdomar        
(8-10 st) erbjudits aktiviteter av olika slag 1 gång/månad för att stärka gemenskapen och 
försöka behålla dem i klubben. 
I november deltog FBK i SSF:s årliga träff där de ungdomsvänliga klubbarna från hela 
Sverige träffas och utbyter erfarenheter. 
 
Ungdomskommittén: 
Susanne Thomée, Lars Johansson, Sven Thomée, Bertil Grip  
 
Ansvarig: Susanne Thomée 

 
 

 
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.  
 
Det mest publikdragande evenemanget 
under 2012 har utan tvekan varit Havets 
dag. Trots det något osäkra vädret 
lockades över 5000 människor till att ta 
sig ner till vår fantastiska hamn. Här 
möttes de av en mängd aktiviteter för 
både stora som små och för både garvade sjöbusar och landkrabbor. Hela dagen var en 
avslutning på årets Havsresa (som tidigare omnämnts) med sitt syfte att öka intresset för vår 
kust och vårt hav. 

Upp emot 300 personer fick känna fartvinden då två RIB-båtar tog dom till havs, 150-talet 
barn vadade ut i havet för att lära sig om räkan Rut och annat liv vid våra strandkanter. 

Briggen Tre Kronor af Stockholm meddelar att man aldrig haft så många intresserade som 
samtidigt ville få uppleva detta fantastiska segelfartyg. 

En familj från Karlskrona berättar ”Detta slår Karlskronadagarna, ni har verkligen tänkt på 
helheten – hela familjen och detta utan att göra det kommersiellt” En annan familj som hyrde 
stuga på näset berättar ”Havets dag var absolut det bästa som hänt under hela semestern, 
när är det nästa år?” 

Vi skall givetvis inte förglömma alla medlemmar som med nya kunskaper seglar på vårt 
vatten efter diverse avklarade marina utbildningar. 
 
Årets sommarfest sammanslogs med årets nya seglarevenemanget  - Näset Runt. 
 
En hel del av de aktiviteter som fanns på planeringsbordet både regnade och blåste bort. 
 
Aktivitetskommittén: 
Robert Hansson, Rebecca Törndahl, Inge Kvist  
 
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 
om möjligt 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 5 klubbtjänst dagar, 3 på våren och 2 på hösten (plus en dag vikt till att 
montera hissanordningar för Y-bommarna i kanalen), då i första hand löpande underhåll 
utfördes, som: 
 
Städning av hela området, både under våren och hösten. Östra Hamnplan röjdes fullständigt 
pga nya krav från Sjöfartsverket och kommunen. 
 
Klubbåtar, 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. Stora kranen för sista gång då 
denna numer har stängts av Sjöfartsverket. 
 
Lagning av skador i betong- och asfaltbeläggningar, lagning av trädäck samt vägar och 
uppställningsområden. 
 
Behoven för reparationer och förbättringar som har identifierats genom våra ”Egenkontroller” 
av hamnanläggningarna har genomförts under året. Elsäkerhetstest (enligt krav som ställs av 
Elsäkerhetsverket) har utförts av El o Data med smärre anmärkningar. 

 
Vi har genomfört många förbättringar utöver det löpande underhållet, t.ex.  
 
Flytbrygga till slipen-bryggan har lagts på plats och till våren kommer även landgången att 
monteras. 
 
Landgången till jolle-bryggan har sänkts. Vi planerar att även ändra förankring och landgång 
samt montera avbärare mot jollerampen.  

 
För att förhindra ytterligare skador på våra Y-bommar har även bommarna vid 
kanalbryggorna (dock ej KFB) hissats upp på samma sätt som Y-bommarna vid piren. Ett 
gediget jobb som trots alla ansträngningar genom klubbtjänst fick slutföras av inhyrd 
arbetskraft. 



 
Jobbet med att montera pollare på G-H bryggorna istället för svaga förtöjningsringar har 
slutförts. Detta för att säkra att större båtar kan förtöja på ett säkert sätt. 
 
Skadade strömkablar och vattenrör till G-H bryggorna har reparerats. 
 
Utbyte av ruttna plankor på framförallt kanalbryggorna fortsätter. Lösa plankor vid piren har 
skruvats fast. 
 
Slänten mot havet framför parkeringen/uppställningsplatsen på västra sidan har förstärks och 
fyllts på enligt de riktlinjer som har överenskommits med kommunen. 
 
Skrot som lämnas kvar inom våra områden rensas bort fortlöpande. 
 
Ytterligare dykningar för att fotografera och kontrollera skicket för förankringarna för 
flytbryggorna har utförts. Detta kommer att göras fortlöpande. 
 
Ny dämpare på förankring till J-brygan har monterats. 
 
Hamn och Anläggningskommittén: 
Pål Jensen, Jonas Jönsson, Mikael Kristiansson, Jan Jonsson.  
 
Ansvarig: Pål Jensen 

 
 
 
 

KLUBBHUSKOMMITTÈN 

 
2012 var åter ett rekordår som blev det 
bästa i alla avseenden. 
 
Den stora förändringen var tillträdet för vår 
nya Krögare, ”Märtas By The Sea”, som 
drog in som en stormvind och förvandlade 
klubbhuset till en riktig hamnkrog av yttersta 
klass i alla avseenden med ny inredning 
och en matsedel utöver det sedvanliga. 
 
Peter vår allt i allo som serviceman fick 
tillsammans med hamnvärdarna överta det 
gamla hamnkontoret vilket gav dem en 
förbättrad arbetsmiljö. 
 
Ett stort arbete har även skett i vårt garage, där Peter nu har fått ordning på både själva 
lokalen och all den utrustning vi förvara där. 
 
Antalet gästbåtar och gäst husbilar ökade till ett nytt rekordantal på mer än 7000 gäster. 
Detta till glädje för såväl kommunens handelsmän som för FBK´s ekonomi 

 
Klubbhuskommittén: 
Per Rydelius, Anders Wittlock  
 
Ansvarig: Per Rydelius 

 
 
 
 
 



 
 

FASTIGHETSKOMMITTÉN 
 
 
Klubbhuset har behov av kontinuerligt underhåll. Under året har utbytts virke och utförts 
målningsarbete samt installerats ny belysningsarmatur i klubbhuset, och en ny radiator i 
diskrum. Den mekaniska ventilationen har förbättrats med ny motor, filter och injusteringar. 
Tvättmaskin har installerats. Vattenklosett för tömning av husbilarnas septitank har 
installerats i en särskild byggnad. 
 
Fastighetskommittén: 
Gert-Ove Nilsson, Rolf Moritz, Frank Andersson, Björn Holmgren 
 
Ansvarig: Gert-Ove Nilsson 

 

 
 
HAMNADMINISTRATION 

 
Vi har sedan föregående år minskat 
antalet hamnplatser från 404 till 397, varav 
265 i hamnen och 132 i kanalen. Vi har 
ändå haft oförändrat ca 30 outhyrda 
platser ungefär lika fördelat mellan 
hamnen och kanalen. Vi har även en del 
outhyrda landplatser. Antalet i kö för 
hamnplats har halverats sedan 
föregående år och uppgår nu till 16. Även 
antalet medlemmar har minskat med ca 
40. 
 
Ett antal medlemmar med plats i kanalen 
önskar byta till platser i hamnen där vi 
dock har brist på platser ca 6 – 8 m och ett överskott på platser på ca 12 m.  
 
Vi har efterfrågan på platser över 50 fot som inte kan beredas plats i hamnen. En idé om en 
kaj för dessa på östra sidan inne i kanalen mottogs positivt från kommunen men under 
rådande förhållanden inte av Sjöfartsverket. 
 
I enlighet med den överenskommelse som träffats med Sjöfartsverket har landplatserna 
under sommarmånaderna röjts från båtar, trailers, vaggor mm som flyttats till anvisad plats. 

 
Kommittén består av: 
Per Ahl. Ansvarig: Börje Svensson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIONSKOMMITTÉN 
 
 
2012 Har vi fortsatt med att förbättra vår hemsida. Försäljningen av reklamskyltar har gått 
bra men tyvärr har en av våra sponsorer gått i konkurs, (Expert), varför vi måste sälja den 
ytan till någon annan nu. Vi har således denna och en stor reklamplats till att sälja nu. 
Vi har satt upp nya bryggskyltar där idag endast två är sålda. Det är skyltar som visar 
bryggans namn, exempel D-bryggan. På skylten finns möjlighet för en sponsors logga. 
Klubblokalen har snyggats upp genom uppsättning av nya aktuella foto med ramar m.m.  
Det har tagits fram nya ”taggar” som är väderbeständiga och i olika färger, som sätts på 
gästbåtar när de betalat sin hamnavgift.  
 
Vi har även gjort korrigeringar och 
nytryck av vår informationsfolder  
som finns på 2 språk. 
Mycket arbete lades ner på att 
marknadsföra Näset Runt så att 
det blev den trevliga tävling som 
vi lovade våra sponsorer så att vi 
kan bjuda på en ännu bättre 
tävling 2013.  
 
Vi medverkade aktivt med att 
marknadsföra den populära 
aktiviteten Havets Dag. 
  
Infokommittén arbetar även med vår seglarskola när det gäller trycksaker och information 
samt profilkläder. Dessutom har vi satt FBK emblem på alla våra jollar och arbetsbåtar iår. 
 
Informationskommittén: 
Inge Kvist, Robert Hansson 
 
Ansvarig: Inge Kvist 
         

 
 

MILJÖKOMMITTÈN 
 
Miljöarbetet finns nu lagt under praktiskt ansvar och 
genomförande av gruppen ”Hamn och 
Hamnanläggningar”.  Det formella ansvaret, arbetet och 
kontakterna med myndigheter mm sker via ”Miljö” där 
FBK har utsett en Miljöansvarig person för dessa frågor. 
Arbetet med att underhålla verksamheten och se till 
miljön är en central och viktig del av arbetet i hamnen 
och ska vara central i verksamheten. 
På våra uppställningsplatser finns inga deponi eller 
samlingsplatser i FBK,s regi för miljöfarligt avfall utan 
detta ansvar är överfört på respektive båtägare som 
själv ombesörjer att detta forslas till Sysav,s anläggning.  
Vi har tagit del av den miljöundersökning som SVECO gjort på uppdrag av Sjöfartsverket och 
som gäller de båtuppställningsplatser vi arrenderar på Östra och Västra sidan. 
 
Ansvarig: Jonas Jönsson 

 
 
 

 



 
VALBEREDNING 
 
Årsmötet väljer valberedningen som under 2012 bestått av: 
 
Ordförande: Bengt Hillve  
Ledamöter: Jan Axelsson, Sven-Åke Lassing, Stefan Skjöld och Per Ahl 

 
 
 

REVISORER 
 
Årsmötet väljer revisorer som under 2012 bestått av: 
 
Jörn Plato och Ulf Dahl. 

 
 
 
 
  

   Höllviken i januari 2012 
 
   Styrelsen för FBK  
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VERKSAMHETSPLAN 2013 

 
 
 
 
 
Verksamhetsplanen för 2013 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 vid 2012 års slut. 
 

Vi hoppas att planerna för Falsterbokanalen 
kommer att klarna mer under året. Det är 
markägaren Sjöfartsverket och Vellinge 
Kommun som har planmonopolet, som 
planerar området och vi vet att bägge parter 
önskar en stabil verksamhet i Småbåtshamnen 
och att FBK skall vara den starka partnern i 
den nya miljön som kommer att bli av om alla 
planer går i lås. Ett nytt Marint Centrum. 
 
Kommer kanalområdet att exploateras blir det 
stora förändringar för FBK, som kommer att 
kräva en förändrad och mer modern båtklubb och hamn. Både vad gäller styrning av 
verksamheten och synen på den ekonomiska verkligheten som vi lever med. Vi är en hamn 
utan kommunala bidrag, och måste satsa på att kapitalisera verksamheten själva. Detta 
arbete blir centralt under 2013. 
 
Styrelsen kommer att fortsätta arbetet på den inslagna vägen att få FBK att bli en modern 
förening och attraktiv småbåtshamn och ett självklart val att stanna i med sin fritidsbåt. Gärna 
flera nätter. Styrelsen vill arbeta för en levande hamn.  
 
Visionsarbetet kommer att intensifieras. 

 
Arbete med att etablera mer aktiviteter för 
”motorbåtsmedlemmarna” kommer 
intensifieras eftersom vi nu glädjande nog 
får fler medlemmar i denna kategori. Helst 
av allt skulle vi vilja etablera en helt ny 
”Motorbåtskommitté” för att ta till vara 
denna grupps intressen. 
 
Arbetet med att få fler medlemmar 
engagerade i verksamheten skall 
prioriteras.  
 

 
 
Under de olika rubrikerna nedan kan ni studera planerna för varje kommitté eller grupp. 

 
 
 
 
 



 
 
 
KÖLBÅTSKOMMITTÉN 
 
Under våren 2013 kommer ett antal tema kvällar/ 
kurser att anordnas bl.a. genomgång av de nya 
kappseglingsreglerna 2013-2016, båt och 
segeltrim samt tävlingsstrategier att arrangeras. 
 
Klubb seglingarna kommer att fortsätta med fast 
starttid onsdag kväll och söndag förmiddag med 
omvänd startordning dvs. lägst SRS-tal startar 
först och först i mål har vunnit. 
 
”Kafé” eller ”seglaröl” efter onsdags seglingarna, 
där deltagarna träffas i klubbhuset och utbyter erfarenheter. 
 
Årets storsatsning blir återigen, ”BILTEMA Näset Runt” den 6 juli 2013.  
Två huvudklasser: Cruising och Familj. Även andra klasser kan bli aktuella t.ex. flerskrov. 
Seglingen seglas efter SRS handikappsystem. Fler delsponsorer är välkomna. 
  
Aktiviteter tillsammans med närliggande båtklubbar. 
 
Utse klubbmästare i segling. 
 
Verka för att FBK blir representerad på kappseglingar både i närområdet och övriga världen. 
 
Verka för att fler FBK medlemmar och nyfikna besökare kommer ut på havet i olika former av 
aktiviteter. 
 

 
UNGDOMSKOMMITTÈN 
 
Vår målsättning är att få fler aktiva seglare, 
behålla ungdomarna kvar i klubben efter 
genomförd seglarskola och att utveckla intresset 
för segelsporten. 
 
Ungdomskommittén kommer att driva ett 
ledarutvecklingsprojekt för att bredda befintliga 
ledares kompetens och rekrytera fler nya ledare.  
  
Vi arbetar aktivt för att bredda jollesseglingen 
med tvåmansjollar, RS Fevor som ger möjligheter 
till utveckling för ungdomar som vill gå vidare 
inom seglingen. 
  
Seglarskolan kommer att bedrivas som tidigare med nybörjar- och fortsättningskurser i 
Optimistjollarna. Kurs kommer även att anordnas i RS Feva. 
 
Tillsammans med kölbåtskommittén verkar vi för att fler ska få möjlighet att delta i 
kappseglingar inom och utanför vår egen klubb. 
 
Vår förhoppning är att se fler som seglar och har roligt tillsammans på havet under 2013. 

 
 



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.  
 
Havets dag 2013 kommer att ske den 28 juli 
 
Förutom de ”vanliga” marina utbildningarna så kommer vi även genomföra utbildning inom 
Första Hjälpen och HLR. 
 
  
 

 
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 måste 
östra hamnplan rensas fullständigt då 
hyresavtalet löper ut till sommaren.  

- vatten och el kopplas på. 
- cyklar och bord tas ut och görs i ordning. 
- kontroll av brandsläcknings- och 

räddnings utrustning. Ytterligare 
räddningstegar skall monteras på G-H 
bryggorna. 

- 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 landgång för flytbrygga vid slipbryggan. 
- bygga ny landgång för jollebryggan och montera avbärare mot jollerampen, samt 

montera ny förankring för bryggan. 
- under våren kommer vi att börja arbetet med att byta kopplingar mellan elementen för 

flytbryggorna (G-H-J). 
- montera hjul på landgångarna för G-H-J bryggorna. 
- kapa gamla förtöjningsringar på G-H bryggorna samt utstickande ”ventiler” på 

kasunerna. 
- införskaffa och montera ny toa-tömning för våra och gästande båtar, denna gång med 

slangpump istället för känslig impeller-pump. 



- utfyllnad/utjämning av ytan för parkering på västra sidan. 
- förstärkning av kaj på östra sidan för att undvika problem för sjösättning. 
- eventuellt kommer vissa reparationer av Lotsbryggan att genomföras under 

säsongen. 

Pga nya miljökrav som träder i kraft under 2014-2015 måste FBK planera för att bygga 
spolplatta för båtbottentvätt. Klubben ansöker därför om LOVA-bidrag. Om tillräckliga medel 
erhålls kommer projektet att slutföras till våren 2014. 
 
Under våren 2013 kommer FBK att utreda förslag till någon slags inklädnad av kasunerna 
och eventuellt införskaffande av en båtlyft som demonstrations-objekt. 
 
Det blir som vanligt åtminstone två arbetsdagar till hösten då vi istället förbereder för nästa 
vinter. 
 
Datum för arbetsdagarna kommer att finnas på FBK´s hemsida. 

 
 
KLUBBHUSKOMMITTÉN 
 
Arbetet med att underhålla klubbhuset kommer 
att fortsätta. Restaurangen Märtas By The Sea 
kommer att ha några veckors längre hyresavtal 
för att hinna med den förväntade tidigare 
anstormningen av både båtgäster och andra 
besökare. 

 
 
 
 
FASTIGHETSKOMMITTÉN 
 
Fortsatt kontinuerligt underhåll av byggnader. Bl.a. två st fönster på klubbhusets södra fasad 
måste bytas. Nytt fuktskydd på golv, väggar i diskrummet måste utföras, då det är hög 
belastning med restaurangverksamheten. Samtidigt måste det läggas nytt golv i korridor då 
det har slitits hårt. Om möjligt förbättra den bef. ventilationen i duschar och vc. 
  

 
HAMNADMINISTRATION 
 
Arbetet med att se över beläggningen av båtar på rätt platser fortsätter. 
 
 
 

 
INFORMATIONSKOMMITTÉN 
 
Vår uppgift är att marknadsföra vår båtklubb och 
de aktiviteter vi genomför. Det tänkte vi i stort 
genomföra på följande sätt under det kommande 
året.  
Först och främst ta tillvara på det engagemang 
som finns hos flera medlemmar att arbeta och 
utveckla detta med INFO. Denna del inom FBK 
är så vittomfattande att vi behöver mer 
engagemang i denna grupp. 



Vi skall informera både lokal press och dagspress om våra arrangemang och verksamhet. 
Engagera fler personer som skall kunna hjälpa till exempelvis inom INFO med att göra 
hemsidan mer levande. 
Marknadsföring av Näset Runt som vi hoppas skall bli ännu större och bättre 2013. 
Marknadsföra Havets Dag. 
Se över informationen för gäster och medlemmar i hamnen via uppdaterad skyltning. 
Ta fram ett informationsmaterial till nya medlemmar så att de får en klar bild av vad FBK står 
för och vilket regelverk vi arbetar efter. 
Hjälpa våra ungdomar och seglarskolan med marknadsföring. 
Se till så att våra sponsorer får ut något av sitt engagemang hos oss. 
Försäljning av reklamskyltar. 
Söka upp nya företag och informera om vår fina förening. 
Framtagning av nya profilkläder. 
 

 

MILJÖ 
 
Tillsammans med Hamn/Anläggningar, se till så att vi följer de uppsatta direktiven som gäller 
för oss som hamn. Arbeta mer med uppdateringar av den Miljöpolicy som finns i vår sk. 
Miljöpärm. Ha ett aktivt samarbete med tillsynsmyndigheterna och se till så att FBK sprider 
budskapet om ett miljömedvetet båtägande. 
 

 
EKONOMI  

 

Arbetet med att konsolidera vår ekonomi kommer 

att fortsätta. En hårdare styrning av kommittéernas 

budgetarbete kommer att ske och en fortsatt 

utredning om hur FBK i framtiden skall vara 

”ekonomiskt” organiserad för att möta nya krav, 

bl.a. ett förväntat kommande krav 

momsredovisning, kommer att prioriteras. Under 

slutet av 2012 påbörjades ett samarbete i denna 

viktiga fråga med revisionsfirman Ernst & Young i 

Malmö. Detta kommer att fortsätta eftersom frågan 

är central för den fortsatta verksamheten.  
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