Medlemsinformation från SMK hösten 2020
Många har nu tagit upp båten eller är i full färd med att göra det, nu hoppas vi bara på att vintern blir
bra och vi slipper kraftiga stormar. Ni kan drömma er tillbaka till sommaren genom att titta på alla fina
bilder på hemsidan. https://svinningemarinaklubb.nu/sand-n-i-bilder.html
Vi genomförde årets årsstämma elektroniskt. Protokollet finns att studera på hemsidan.
Tyvärr har vi behövt ställa in alla andra aktiviteter under året.
Det har varit fantastiskt många medlemmar som varit på Sandön. Väldigt många har jobbat med olika
utvecklings- och underhållsprojekt på ön. Stort tack för det!
En stor uppskattad nyhet var att vi, från midsommarveckan, kunde erbjuda möjligheten att köpa glass.
Ekonomi och medlemskap
Vi är i dag 600 medlemmar, vilket är vårt tak. Vi har nu beviljat medlemskap för 20 nya medlemmar,
övriga intressenter har vi placerat i kö, vilken per i dag består av 40 st. Efter vårt utskick nyligen har 16
st återkopplat att man vill gå ur till nästa år, då man slutat med båtlivet eller flyttat till annan ort.
Ekonomin är god och vi kommer att klara budgeten med råge med ett bra plus på sista raden.
Övernattningshuset ”Stallet” har varit uthyrt vi 28 tillfällen och vi har haft 289 gästhamnsavgifter varav
107 med el.
Sandön förnyelse och kommande projekt
Gångbrädor mot bastun skalla läggas för att lättare ta sig till basturna, material för detta finns inköpt.
Aggregatet till landbastun måste bytas till nästa år. Då vi uppmärksammade att vi i år haft så många
besökande medlemmar och gäster finns behov av att kunna härbärgera så många båtar som möjligt.
Vi har därför lagt ut 4 bojar till och skyltat upp var det är tillåtet att ligga långsides. Det känns som en
trend att många vill ligga just långsides, därför investerade vi i en ny brygga avsedd för
långsidesförtöjning. Vi är många som hjälps åt att ta emot och hjälpa ankommande båtar, man kan
utifrån det notera fördelen att förbereda sig inför tilläggning så att eventuell stress blir minimal.
Lång bojlina, fendrar på och tampar förberedda så den som hjälper till lätt kan lägga tampen i sling i
förtöjningsfjädern och tillbaka till fördäcksgasten.
Vi hoppas innerligt att restriktionerna förändras så vi 2021 kan bjuda in till både vår- och höstträff,
arbetshelg, midsommarfirande och kräftskiva. Självklart vill vi alltid lyssna till dina åsikter och förslag,
maila info@svinningemarinaklubb.se
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen Svinninge Marina Klubb

