Medlemsinformation från Svinninge Marina Klubb hösten 2018.
Först av allt, vilken båtsommar vi har haft förmånen att få, det är väl bara midsommarvädret och
sedermera grillförbudet som var lite minus.
Ekonomi och medlemskap
Vi är i dag 736 medlemmar, 51 st. av dessa är nya medlemmar som kommit till oss denna säsong.
Vi välkomnar våra nya medlemmar.
Ekonomin är god och vi följer den budget som beslutades på årsstämman.
Vi behöver uppdatera medlemsregistret och ber dig kontakta oss om du ändrar kontaktuppgifter,
byter båt eller eventuellt avslutar ditt båtägande. Kontakta oss i så fall på mailadressen:
kassor@svinningemarinaklubb.nu
Sandön förnyelse och genomförda projekt
Sedvanligt har klubben haft vår- och höst-arbetshelg samt midsommarfirande.
Säsongen började med att företaget Sjöliv lade ut vår nya strandponton kallad S-bryggan. Västra (mot
Svinninge) betongbryggan kallar vi A och den östra (mot bastun) kallar vi B. Vi vinklade ut den 5 grader
så det blev några fina långsidesplatser på insidan. Hamnskiss inklippt?
Vi upptäckte att bastuaggregatet i flytande bastun hade tjänat ut, så ett nytt är installerat inklusive
nya rostfria plåtar bakom och under aggregatet.
Grillplatsen som vi nu kallar Sandögrillen är utökad med plats för fler egna grillar. Vi uppmanar alla
som skall grilla att använda Sandögrillen.
Klubbhuset är nu färdigt, nu återstår bara inredning och möblering.
Provet med hamnvärd har fallit väl ut och vi hoppas att vi kan hitta ännu fler intressenter till nästa
säsong. Hör gärna av er om intresse finnes.
Vi har haft drygt 200 betalande gästnätter. Vid ett par tillfällen har grupper av gäster kommit och
styrelsen har stramat upp vilka regler som gäller och tagit till sig att det skall ges information till
medlemmarna innan.
På tal om gäster har vi haft objudna gäster i form av grävlingar som varit obekvämt oskygga.
Markägarnas jaktlag skall åtgärda problemet.
Projekt för 2019
Tältets tak är nedtaget och det återstår att se om det är lönt att reparera annars köpa nytt.
Markägarna har beställt elkabel från Vattenfall men vi har inte fått någon tidplan över detta.
Självklart vill vi alltid lyssna till dina åsikter i övrigt. Maila info@svinningemarinaklubb.se
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