
 
    Bollnäs Båtklubb    

 

Anteckningar från medlemsmötet 14 november 2018 

kl. 19:00 i Ida-Kristina rummet, Bollnäs Kulturhus. 

 
Närvarande var ett 20-tal båtklubbsmedlemmar. 

 

 

 

1 Eftersom vår ordförande inte kunde närvara hälsade Pelle Saur  

samtliga välkomna till höstens medlemsmöte. 

 

2 Information 

5 st. nya s.k. sidobryggor har byggts av kommunens Bygglag. 3 st. har monterats och  

de 2 st. återstående ska monteras på plats till kommande säsong 2019. 

 

På Risön har det fasta bryggan närmast ön återuppbyggts efter isens- och högvattnets 

härjningar. 

 

I hamnen ska mellanbryggan(den kortare) bytas ut enligt tidigare styrelsebeslut. 

Bygglaget är kontaktat och de har varit på plats för måttagning. Den nya bryggan ska bli 

bredare och förses med flytpontoner och därmed större flytkraft. 

 

Kättingarna som håller brygganläggningen på plats är nu inspekterade av dykare.  

De befanns vara i acceptabelt skick. 

 

Kalendarium för 2019 presenterades. Här önskades komplettering av innehållet.  

En del önskemål framfördes av mötet. Vilket givetvis kommer att beaktas vid 

färdigställandet av kalendariet. Kalendariet kommer att skickas i januari 2019 till 

medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet. 

 

Kursen ”Förarintyg för fritidsbåt” har samlat ett 10-tal ”lärdomssugna entusiaster” och vi 

har hunnit med 4 st. träffar. Avslutning på kursen är beräknad till den 6 december. 

 

Sekreteraren informerade angående ”långtidsladdning” vid bryggorna i hamnen. 

Batterierna kan inte bli mer än fulladdade - alltså koppla bort elkablar när batteriet är 

laddat. Om inte - blir resultatet att ”krypströmmar” gör hela hamnbassängen till ett 

”elektrolytbad” varvid frätskador kan märkas på (i just detta fall) bronspropellrar. 

Rekommendation är att använda anoder av aluminium i sötvatten och att inte 

långtidsladda.     

 

 

 



 

3 Förslag 
Från medlemmarnas sida kom det förslag till olika aktiviteter: 

 

Båtutflykt i Söderhamns skärgård. 

 

Busstur till kommande 2019 Båtmässa i Stockholm. 
 

Träff med representant-er från Sjöräddningen i Stugsund. 
 

Mer information angående Hälsinglands Båtförbund, HBF. 
 

Brandövning. 
 

Att årets båtutflykt 3 augusti ska gå till Landabryggan. 
 

Att styrelsen undersöker hos Bollnäs kommun om det är möjligt att anlägga ett klubbhus i 

hamnen på den tomt klubben arrenderar av kommunen.   
 

Att styrelsen undersöker kostnader för inköp av räddningsutrustning till hamnen utöver 

det som redan finns. 

 

 

 

 

 

Efter en givande diskussion med div. frågor och svar avslutades så ytterligare ett trevligt 

medlemsmöte i Bollnäs Båtklubbs regi. 

 

 

2018-11-20 

Antecknade gjorde Pelle Saur, sekreterare och vice ordförande i BBK. 

 


