VERKSAMHETSPLAN

2019

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.

Vi vet inte i skrivande stund hur 2019 kommer att gestallta sig avseende kommunens förslag på
ombyggnad i kanalen – Visionsgruppen kommer att ingå i en grupp som tillsammans med Vellinge
kommuns nya projektledare Martina Ljung och Rickard Persson, som tillsammans ska ta fram ett
förslag på en tilltänkt båthamn med tillhörande ytor och faciliteter. Det finns en del ”gupp” vi måste
”ta oss över” under 2019, men som vi ser det är det inga större hinder och i samråd skall vi kunna
lösa detta på ett smidigt och för alla medlemmar ett förhoppningsvis bra sätt.
Under 2019 kommer Näsets by the Sea att finnas kvar, då vi har förlängt deras avtal med ett
(1) år och ställt krav på innehållet i menyn som skall vara mer lockande för våra båtgäster
och medlemmar.
2019 i april går vårt tillfälliga bygglov ut gällande klubbhus/ restaurang samt
uppställningsplatser för husbilar – men det har vi fått förlängt med ytterligare 5 (fem) år.
Med detta i ”bagaget” har styrelsen en förhoppning att 2019 kommer bli ett år vi absolut
inte behöver skämmas över. Tillsammans är vi starka!
Väl mött till ett fantastiskt 2019
Styrelsen i Falsterbokanalens Båtklubb

Kölbåts- och tävlingskommittén
Kölbåts- och tävlingskommittén
* Klubb seglingarna kommer att fortsätta med fast
starttid och med omvänd startordning dvs. lägst
SRS-tal startar först och först i mål har vunnit.
Onsdagar under vår och sommar samt söndagar på
höstkanten.
* Grill efter seglingarna, när vädret så tillåter, där
deltagarna kan träffas och utbyta erfarenheter.

* Klubbseglingarna avslutas i början av september
med kanalmästerskap.
* Introduktion av kölbåtscoaching, erfarna seglare
kommer att kunna bokas för att hjälpa till med
trimmet och båthantering.
* Introducera nya klasser för att stimulera fler
deltagare i klubbseglingarna, t.ex. yngre
besättningar och/eller tjejbesättningar.
* Prova på seglingar i bl.a. C55 tillsammans med
ungdom
*Årets storsatsning blir återigen, ”FBK Näset Runt”.
Nyhet är att den är flyttad till augusti den 17/8.
Seglingen seglas efter SRS handikappsystem,
klasser är inte fastlagt ännu. Seglingen avslutas
med grillning och prisutdelning.
* Grön kappsegling tillsammans med
ungdomskommittén.
* Genomföra ett par kvällskurser under vinter/vår,
regler och trim
* Temakväll ”shorthandsegling”
* Temakväll ”Martin Strandberg”
* Temakväll ”Trimning” Segelmakare Gransegel
inbjuden
* Utse ”Klubbmästare” i segling.
* Utse ”Kanalmästare” i segling
* Verka för att FBK blir representerad på
kappseglingar både i närområdet samt övriga
världen.
* Verka för att fler FBK medlemmar och nyfikna
besökare kommer ut på havet i olika former av
aktiviteter.
Ansvarig: Rikard Roth

Hamn och fastigheter
2019 blir liksom 2018 osäkert vad som händer med
vårt arrende och kommunens planer för oss och
hamnen.
Vi fortsätter vårda våra intressen och anläggnings
funktioner, nu ligger planerna mer på att förnya
och försköna våra kassuner P & Q med inklädnad i
tryckt virke som samtidigt riktas upp, Q kassunen
har flytbrygga ut till H och den vill vi byta ut till en
stor som vi då skulle vilja bygga två toaletter med
dusch på, vi tror att attraktions värde på hamnen
skulle avsevärt höjas för turisterna och inte minst
oss själva. Det är givet vis en finansierings fråga
som med ett års arrende är svår i sin helhet, men
inklädnad av en eller båda kassunerna kan vara
realistiskt.
Vi kan även på denna kassun möjliggöra en ny stor
plats, likt på P kassunen.
Vår miljö och båthanterings plan står kvar och är
på tapeten vid varje möte som vi har med Kommun
& Sjöfartsverket. Förhandlingarna har nog legat i
träda i väntan på valet och med det avklarat så vi
håller tummarna för ett 2019 som kan inneha ett
besked åt vart det barkar med våra planer och
utsikter för framtiden, såg bra ut i vallöftena i alla
fall!
Sjöfartsverket aviserade att arbete i kanalen med
förstärkning av kanalkanterna skulle starta 2019,
och det skulle innebära att alla nuvarande platser
försvinner och vi har sökt svar på frågan NÄR och
det svar vi fått (i skrivande stund) är att
sjöfartsverket inte är klara med sin budget på
arbetet samt att kommunens byggplaner på
område Gläntan inte är klara och där med ingen
trolig start under 2019. Vi har tidigare (tidigt 2018)
beskrivit hur FBK ser på projektet och lämnar ett
förslag på utförande och finansiering. FBK är
mycket tydliga med att vi inte kan bära hela
kostnaden själva.

Reparationer och underhåll av anläggningen
fortsätter som vanligt med mindre och större saker
som vi åtgärdar på arbetsdagar och med inhyrda
entreprenörer och som vi självklart budgeterar för.
Ekonomin för FBK och då hamnanläggningen som
är en stor del är mycket viktig, och att kunna
reparera, underhålla, ny införskaffa för vår
gemensamma trevnad kräver vissa höjningar för att
få ihop ekonomin. Sist var det hamn avgifterna, nu
är focus på landplatserna som inte är i fas med
utgifterna, omställningen från sommar till vinter
kräver mycket markarbete, el och vatten är
ytterligare aspekter på kostnader som vi behöver
justera, diskussioner förs om en höjning för
landplatser på 8-10 % för att få en bättre balans på
kostnaderna.
2019 slår vi ett slag för att vaggor och vagnar som
förvaras i en hög under sommaren blir den sista
och in för 2020 endast ha stöttor som alternativt
fraktas hem eller förvaras på långt mindre yta som
FBK ombesörjer. Målet är att inte ha denna hög av
varierande konstnärliga innovationer och
kostnaderna för in och utsättning skulle kanske inte
helt försvinna men radikalt minska.
Egen vagga och vagn blir fortfarande möjlig , men
de blir inget som får stå kvar i hamnen utan man
får själv ombesörja borttransport och förvaring på
annan plats än hamnområdet .
Vi fortsätter att ta ansvar för hamnen så som de
tidigare 50 åren och kan så fortsätta ytterligare 50
år och sätta hamnens fortlevnad och utveckling
med tydligt mål att den skall vara en mötesplats för
alla, med bra standard på faciliteter och miljöriktig
båthantering i allt från båtplats till i och upptagning
samt tvätt och reparationer är målet, det kan vi
uppnå med en ansvarfull och trygg ekonomi och
inte minst medlems engagemang.
Vi ses på Hamnen
Ansvarig: Michael Kristensson

Fastigheter
I dagsläget kan man väl med gott samvete säga att
våra lokaler håller en standard som är okej! Visst
finns det små skönhetsfläckar lite här och var och
det är väl de man skall ha focus på under 2019 som
ett allmänt underhåll.
Dessutom undersöka möjligheten att montera
diskavdelning utomhus för våra båt- och
husbilsgäster, eftersom vi har haft en hel del gäster
som använt toaletter och klubbens pentry som
”kök” vilket inneburit en del problem.
Ansvarig: Bosse Körner

Information
Vi vill fortsätta ge våra gäster en trevlig vistelse i
vår hamn.
En välordnad miljö med bra bemötande och service
gör att båtgäster, husbilar och vanliga landkrabbor
återkommer till hamnen.
Hamnen ska vara till för alla och kunna erbjuda
både medlemmar och besökare en bra service. I
det fortsatta arbetet under 2019 avser vi att:
• Bygga vidare på att engagera ungdomar och
medlemmar såsom hamnvärdar. De har även i år
varit en stor framgångsfaktor i att kunna hålla en
fantastisk service till alla våra gäster.
• Fortsätta vara aktiva i media och marknadsföra
Visionsgruppens arbete för en ny hamn.
• Visa FBK på event i kommunen
• Uppdatera och förbättra den nya hemsidan och
andra kanaler såsom Facebook. Tillsammans med
Rikard Roth.
• Utöka med fler sponsors skyltar - i år har vi
kunnat välkomna ett antal nya sponsorer och fler
är på gång.
Ansvarig: Ann Kristin Olsvold

Miljö
Miljökommittén har till uppgift att säkerställa 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 Falsterbokanalprojektet är klara.
Ansvarig: Styrelsen

Ekonomi
Klubbens ekonomi har efter några försiktiga år nu
stabiliserats och får anses vara i god balans.
Likviditeten är trygg och vi håller kostnaderna nere.
Osäkerheten kring hur hamnen i framtiden
kommer att hanteras har präglat och fortsätter att
prägla styrelsens ekonomiska beslut.
Styrelsen väljer därför att även för nästa
verksamhetsår lägga fram en ”säker budget”, med
plan för underhåll av verksamheten och med
fortsatt avvaktan av stora investeringar. I stort, en
budget som blir ganska lik den som gällt för
innevarande år.
Byten av hamnkapten under året har
uppmärksammat behovet av att ha bättre
administrativa rutiner.
För 2019 finns en ambitiös plan att förbättra dessa
så att bl.a. framtida personalbyten inte orsakar
avbrott i bokföring, fakturering och rapportering.
Ansvarig: Rodika Klinge

Aktiviteter
Senaste verksamhetsåret har inneburit ökad
satsning på sociala och trivselskapande aktiviteter
och planerna är att fortsätta med dessa aktiviteter
såsom klubbfest, räkafton, fondueafton och BBQ.
Söndags fikat har traditionsenligt innefattat
lussefirande och sedan något år också våfflor vilket
vi fortsätter med. Senaste året har vi också
”kryddat” söndags fikat med egna medlemmars
och gästers berättelser om seglatser och annat
inom vår intressesfär. Detta har blivit uppskattat
och välbesökt. Vi avser att fortsätta och utveckla
detta och tar gärna emot förslag till lämpliga
ämnen och föreläsare.
Tanken är också att det kommer bli utbildningar i
den mån intresse finns.

Ansvarig: Börje Svensson, Eva Kristensson, Ingrid
Sommarin, Eva Körner, Lisa Kristensson

Ungdomskommittén
Vår målsättning är att:
• Få fler aktiva seglare
• Behålla ungdomarna kvar i klubben efter
genomförd seglarskola
• Skapa förutsättning så att ungdomarna och vuxna
kan vidareutvecklas inom segelsporten
Seglarskolan
Seglarskolan kommer att bedrivas ungefär som
tidigare under 6-7 veckor under sommaren med
Optimistjolle- och Fevasegling. Seglarskolan
kommer att marknadsföras lite mer för att få fler
seglare. Vi kommer att satsa på att locka ungdomar
(12-15 år) till C 55-segling genom att synas på
sociala medier.
Utbildningsinsatser kommer att ske inom FBK,
inom Skåneidrotten och i Svenska Seglarförbundets
regi för att vidareutveckla och utbilda våra
instruktörer och ledare.
C 55-segling
Ungdomskommittén kommer att bredda
satsningen på segling med C 55-båtarna för både
ungdomar och vuxna. Samarbetet med
kölbåtskommittén kommer att intensifieras för att
nå fler seglare och kunna göra fler aktiviteter.
Träning och kappsegling
Vi kommer att erbjuda Optimist- o Feva-träning
med ett träningstillfälle per vecka under maj – sept.
Vi fortsätter hjälpa seglare som vill delta på
kappseglingar i Skåne. Även viss träning kommer
att erbjudas i C 55:orna. Den 23 Juni arrangerar FBK
ett av ”Öresund racen” för optimister och fevor.
Aktiviteter kommer att fyllas på under vinter och
försäsong. Vi hoppas att få många fina
seglingsdagar under 2019!
Ansvarig: Ungdomskommittén

Visionsgruppen
2019 kommer att präglas 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 kommer givetvis att bli 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/konsult” Erik Leander.

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

