
 

     Bollnäs Båtklubb  

Anteckningar från medlemsmötet den 13 november 2019  

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

Närvarande var ett tjugotal medlemmar. 

 

1. Ordförande Lasse Andersson hälsade alla välkomna till höstens medlemsmöte. 

Så presenterade han Björn Carlqvist som är projektledare för de förändringar som sker 

på Långnäs och som även berör BBK. 

Information 

2. Björn C. informerade om de olika momenten i arbetet med att bl.a. förbättra till- 

gängligheten och på så sätt öka besöksfrekvensen av Långnäs. 
 

För vår del har det resulterat i grävarbeten på Piren som nu har blivit avgrävd och 

försedd med en bro så att vattentillströmningen ökar. Ett visst resultat syns redan. 
 

Parkeringsplatsen har fått asfaltbeläggning och utökats med nya parkeringsplatser 

samt kompletterats med nya in- och utfarter. 
 

Infarten till vårt område är iordninggjort med ny asfalt och en breddning av 

sjösättningsrampen. Gång- och cykelvägen är också iordninggjord. 
 

I slutet av Björns info ställdes frågor av medlemmarna. 
 

Vi tackade Björn C. så mycket med en rungande applåd. 

 

3. Kalendarium 

 

Sekreteraren gick igen det kalendarium som är under utarbetning gällande 2020. 

Vissa aktiviteter är av största vikt att de genomförs ex.vis städning av hamnen/hamn-

området och Risön. Årsmöte och medlemsmöte likaså. 

Det informerades även om ett antal förslag till aktiviteter som BBK skulle kunna 

genomföra. Vi diskuterade lite om förslagen och kom fram till att flertalet önskade 

resa till Älvsjömässan ”Allt för sjön” och även en åktur med båt, kanske i Söderhamns 

skärgård. 

 



4. Viktiga datum 

 

2 april Föreningens årsmöte för 2020 äger rum kl.19:00 på Kämpens Hembygdsgård. 

15 april medlemsmöte kl. 19:00 Ida Kristina, Bollnäs Kulturhus 

23 april kl. 18:30 kurs i ”Egen kotroll av fritidsbåt”.  

      Lokal kommer att presenteras i Kalendariet. 

 

5. BBK  

Ordförande och sekreterare kommer under januari månad 2020 skicka en skrivelse till 

Länsstyrelsen i Gävleborgslän med en begäran om ett ekonomiskt bidrag för inköp 

och utläggning av en ny elkabel till Risön. 

 

6.  Båtutflykt 

Pelle S informerade om ”Båtutflykt med frågor” sker lördagen den 13 juni 2020. 

Anmälan sker direkt till Pelle S. Sista anmälningsdag är den 10 juni. 

 

7. Utbildningar 

De utbildningar som kan vara aktuella är: 

”Förarintyg för fritidsbåt” klubben har ju material och Pelle S ställer upp som 

handledare. Kontakta Pelle direkt om du är intresserad. 

”Sjökunskap” körde vi senast 2017. Kan vara dags igen. Intresserad? kontakta Pelle. 

”Mörkerorientering med båt” i Varpen. Vi går en belyst bana och tränar 

mörkernavigering. 

Dessa utbildningar håller Pelle i och svarar gärna på frågor ring 070-286 19 57 

 

  

8. Allmän diskussion 

Lasse informerade om kontakter med Bollnäs kommun ang. bygglov för en eventuell 

framtida klubblokal i hamnen. Vi diskuterade detta och väldigt mycket annat rörande 

BBK och hamnanläggningen. 

Efter detta tackade Lasse A. för ett givande möte.  

Så avslutades ännu ett trevligt medlemsmöte i Bollnäs Båtklubbs regi. 

 

 

2019-11-14 

Antecknade gjorde Pelle Saur, sekreterare. 

   

 

  


