VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2016

FBK är en allmännyttig ideell förening och
har till ändamål att lokalt främja ett aktivt
båt- och friluftsliv samt driva
hamnverksamheten grundad på kraven om
tillgänglighet och skydd för Höllvikens unika
miljö.
FBK skall verka för god sjösäkerhet samt ett
gott kamrat- och sjömanskap.

2016 är året man minns då kommunen presenterade sitt planförslag med byggnader runt om vid
kanalen och på alla tänkbara ytor – det är också året man minns då Sjöfartsverket stängde av kajerna
med staket för att inte kajerna skulle ge vika för de STORA lyften – en del minns också att det blev
betydligt dyrare att ”få sin båt i sjön” man brukar säga att ”det kom som en glad överraskning” glad
blev man inte men överraskning var det!
Det som man definitivt blev glad för, var det jobb som visionsgruppen har lagt ned och den respons
klubben fick från medborgare och medlemmar för ”Visionsgruppens förslag på hur Vi vill ha det”. Det
överlämnades en diger lunta på ca 500 svar från medborgare i Vellinge kommun, som om de fick välja
så var det FBK:s förslag som de ville se! Svaren lämnades direkt till Vellinge kommun och mottogs av
en tjänsteman för vidare åtgärd.
Året i övrigt har varit nästan det samma som innan, med Näset Runt – Havets Dag – och seglarskola
för ungdomar. Därutöver har vi haft en del sammankomster som ”Trivselkommittén” har anordnat
vilka hade bra uppslutning i trivsamma former.
Summerar man året som har gått kan man konstatera att vi är alla medlemmar i en förening som har
ett gott renommé och som många båtägare gärna vill vara medlem i
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb

Kölbåts- och tävlingskommittén

• Under säsongen har det seglats 16 klubbseglingar
från den 18 maj till den 4 september där 7 räknas
in i slutresultatet. Totalt startade 15 kölbåtar och 2
flerskrovsbåtar totalt gjordes 98 starter. Totalt sett
något färre båtar än förra året men betydligt fler
starter.

• Årets ”Klubbmästare” och tillika ”Kanalmästare” i
kölbåtssegling blev Per Lidefelt med besättning
som deltog i 12 av de 16 delseglingar med X-35an
42, i flerskrov knep Täcklind/Lundström priset i sin
katamaran NACCE efter 8 starter.
• Den 26 juni arrangerades Öresund Cup en Grön
segling för Optimister med deltagare från sydvästra
Skåne. Tyvärr tillät inte vädret någon segling detta
året.
• 1 – 3 juli Internationellt klassmästerskap för J24.
10 båtar på startlinjen. Ett mycket lyckat
arrangemang både på vattnet och i fest tältet.
• Näset Runt den 2 juli en regatta runt
Falsterbonäset blev åter igen en fullträff med 28
deltagande båtar från klubbar i sydvästra Skåne.
• FBK har även i år varit representerad med
deltagare på kappseglingar i både Sverige och
utomlands med goda resultat.

De som gjort detta möjligt är:
Jan Jonsson, Peter Malmqvist, Per-Jonas Quist och
Joakim Lang.
Festarrangörerna Inge och Robban.
Samt hjälpande händer från ungdomskommittén.
Hamnkapten Stefan.
Ett varmt tack till alla
För tävlingskommittén

Ansvarig: Bertil Grip

Hamn och fastigheter
En skakig inledning på 2016 har landat i att mycket
blev gjort av varierande storlek.
Att få båtarna i sjön var minst sagt en utmaning då
Sjöfartsverket aviserade att kajerna inte håller för
våra lyft och det resulterade att större kran och
större kostnader drabbade oss. Båtarna kom i på
våren och upp i höstas trots att man aviserade att
vid kontrollmätning av marken, en sättning fanns
på 40 mm som medförde en viss pulshöjning inför
upptagningen. Den visade sig vara fel och allt var
ok.
Så här får och skall det inte få fortsätta!
Visionsgruppen planerar för en ny helhets bild av
båthantering - som redovisas då vi spånat färdigt
och vet ägare förhållandena fram över.
Ungdom fick en hjälpande hand med i och
upptagning på slipen i form av en portabel vinsch.
Elen på Piren och flytbryggorna är reparerad och
nu godkänd och fungerar säkert, och under 2016
utan avbrott.
El och ventilationen fick sig en total ombyggnad
och en värmepump installerades i nya klubbstugan.
Klubben införskaffade en släpkärra med galler som
medför att hamnbråte hamnar i den och inte i
högar i väntan på att någon förbarmar sig att köra
bort det till tippen.
Gula Ladan fick en inventering och framför allt
städning.
Kopplingar på flytbryggorna blev delvis bytta och
arbetet fortsätter i vår och sommar.
En händelse som i sig ligger på 2017 var
översvämningen som fick stora konsekvenser i
hamnen med tång som flöt upp och stökade till det
. Vattnet var 1,56 m över normalt samt att det
blåste stormstyrka rakt in i hamnen.

Insatsen för att sanera gjordes av stora maskiner
och stora medlems insatser och då vi var många så
gick det i rasande fart . Tack för er insatts den var
oerhört viktig.
Dykningar gjordes på alla flytbryggorna som tack
och lov inte tagit skada utan bara minder rörelser
på 2 st. ankarna konstaterades.
Arbetsdagarna var väl bemannade och allt som
stod på våra listor blev utförda med bravur.
Ansvarig: Michael Kristensson

FBK - Information
Även 2016 ville vi fortsätta att engagera
sommarjobbande värdar i hamnen. Många
intresserade ungdomar hörde av sig under våren
och ville arbeta med att ge en välkomnande och
hjälpande hand till våra gästande båtar, husbilar
och flanörer. Efter ett antal intervjuer hade vi hittat
ett antal personer som kompletterade
bemanningen under den aktuella perioden på åtta
veckor. Glädjande var att Calle Christensen som
jobbade året innan även visade intresse för att
fortsätta 2016. Ytterligare fyra personer
tjänstgjorde för att vi skulle få full täckning under
hela sommaren. Förutom Calle hade vi hjälp av
Sanna Hansson, Aleksander Johansen, HannaLovisa Gustafsson och Carl Hillve. De gjorde alla ett
strålande arbete med att välkomna och informera
alla våra gäster om vad hamnen samt
omgivningarna har att erbjuda dem. De har starkt
bidragit till att vi även i år fått goda inkomster från
hamnavgifterna. Värt att nämna är även alla de
medlemmar som på helgerna gjort sin klubbtjänst
som hamnvärdar på övriga tider. Även ni har
såklart bidragit till att våra gäster fått ett tryggt
mottagande.

Vår hemsida/blogg har även fått en uppdaterad
programvara som ska göra den mer användarvänlig
att administrera. Fortfarande återstår en del att
förbättra för att kunna navigera på ett enkelt sätt.
Nu har även fler personer fått utbildning i hur vi
kan lägga upp information på sidan. Därmed har vi
bättre förutsättningar att kunna publicera artiklar
eller inlägg mer frekvent information.

Arbetet med sponsorsavtalen och reklamskyltarna
är något som pågår kontinuerligt allt eftersom nya
tillkommer och andra väljer att marknadsföra sig
på andra platser. Vi har gjort en del omplaceringar
av vissa reklamskyltar för att de bättre ska synas då
medlemmar och gäster passerar ner till hamnen.
Det har även tillkommit ett antal nya företag vilket
är glädjande
Ansvarig: Martin Eliasson

Miljö
Under året har Miljökommittén hjälpt till med
uppgiften att säkerställa så att FBK tar vara på och
efterlever de miljökrav som ställs av
myndigheterna.
– Debatten kring nyttan av spolplatta och att vi
måste avvakta tills vi vet var vi kan anlägga en
platta, gör att just denna investering kan skjutas
fram tills dess att detaljerna för Falsterbokanalenprojektet är klara. Dessutom har bottenfärger
aktualiserats på olika plan och som med all
säkerhet kommer att förändras inom en snar
framtid - vi har följt utvecklingen av denna
diskussion och hur vi kan efterleva denna
förändring
Ansvarig: Jonas Jönsson

Ekonomi
Allting har varit avhäng på Kommunens planer
avseende om- och nybyggnation i Falsterbokanalen
som påverkar oss i vårt dagliga arbete så också i
ekonomin. För att möta eventuella framtida
kostnader har vi försökt att hålla nere utgifterna i
den mån det går. Givetvis har detta inte blivit på
bekostnad av säkerheten och funktionen.
Styrelsen vill återigen avisera att det inte kommer
att bli någon avgiftshöjning 2017 för enskild
medlem.
Ansvarig: Jennie Frank Bergman/ Rodika Klinge

Aktiviteter
Förutom att aktivitetskommittén har deltagit och
varit behjälpliga i de olika arrangemang som det
går att läsa om under Kölbåts- och
tävlingskommittén så har vi haft en del sociala
aktiviteter såsom klubbträffar,
medlemsutbildningar och föredrag samt
söndagsfika, medlemsfester m.m. Vi har däremot
haft lite tunt med medlemmar som skulle kunna
tänka sig ställa upp i denna kommitté. Så känner du
ett behov att förverkliga dina festkunskaper så hör
gärna av Dig till Aktivitetskommittén
Ansvarig: Robert Hansson

Ungdomskommittén
Nytt för Seglarskolan under året var att vi
arrangerade seglarkurser för vuxna, vilket blev
uppskattat. Kurserna hölls i form av kvällskurser
under månaderna maj, juni och juli.
Ytterligare en C-55:a (liten kölbåt) har köpts in.
Klubbens två C:55: or används här för att bedriva
vuxenkurserna. I augusti avslutades vuxenkurserna
med en kappsegling som kölbåtskommittén hjälpte
till att genomföra.
Seglarskolan för barn och ungdom har bedrivits
under sju sommarveckor på klubbens Optimistjollar
och RS Fevor. Träningsverksamhet har genomförts
under ett tillfälle per vecka under säsongen maj –
september.
Totalt inom Seglarskolan hade vi ca 45 deltagare
varav 10 st vuxna och 35 st barn o ungdomar. Vi
har kapacitet för flera så vi kommer att öka
marknadsföringen för seglarskolan inför
kommande säsong.
Under försäsong var en prova-på seglingsdag
planerad men vinden var för kraftig så vi fick ställa
in. Det blåste också för mycket för att genomföra
Fbk:s deltävling i Öresunds Cup. Några tappra
seglare var på plats men tävlingen kunde inte
genomföras.
Träningsverksamhet har pågått under maj- sept
med ett träningstillfälle per vecka.
Flitiga seglare såsom Ludvig Johannesson och Elias
Strandberg har premierats för flitigt deltagande på
träningarna. Clement och Oskar Aasholm Bradley
har också premierats för flitigt kappseglande under
säsongen.
Medhjälpare i kommittén:
Bertil Mattsson, Bertil Grip, Inge Kvist, Sven
Thomée, Kaj Nilsson,
Ann Kristin Olsvold och seglarskoleinstruktörerna
Ansvarig: Susanne Thomée

Visionsgruppen
2016 har präglats av idogt arbete gällande hur
hamnen kommer att gestalta sig efter det att
kommunen och FBK:s visionsgrupp kommit överens
om att så här kan vi gå vidare - och att alla är nöjda.
Det har givetvis varit ett ömsesidigt givande och
tagande som gruppen hoppas att alla medlemmar
kan ställa sig bakom.
Ansvarig: Bertil Mattsson, Sven Thomee, Eva
Körner, Ingrid Sommarin Michael Kristensson samt
vår ”rådgivare” Erik Leander.

Ett stort TACK till ALLA Er som hjälpt till i de olika
grupperna och som inte omnämns i
verksamhetsberättelsen!

