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 Ronehamns Båtklubb 

 
  
  Verksamhetsberättelse för RHBK år 2010. 
 
1. Under året har tre styrelsemöten hållits. 
 
Styrelsens sammansättning för år 2010: 
Ordförande  Urban Schulze 
Vice ordförande Stefan Vester 
Sekreterare  Gunnar Hoffman 
Vice sekreterare Lasse Johansson 
Kassör  Anders Lind 
Ledamot  Hugo Stumle 
Suppleanter  Rogert Classon och Leif Blom 
 
2. Under året har vi haft fyra fasta arbetsdagar som infallit den 2:a lördagen i april, maj, september 
och november. I april och november har ned- och upptagning av Y-bommarna har skett, övriga 
dagar så har målning av bodarna och övrigt underhåll skett. 
 
3. Styrelsen har tillfälligt löst problemet med tillgång till el och vatten i småbåtshamnen med hjälp 
av Lantmännen och Hamnkontoret. 
 
4. Styrelsen har under året haft fortsatta kontakter med Gotlands Kommun Hamnavdelningen om 
lösningar på problemen med vattendjupet i småbåtshamnen och problemet med att båtar inte 
kommer in och ut ur hamnen. Vi har muntligt fått besked från hamnavdelningen om att vi skall få 
använda en del av den södra hamnpiren i fiskehamnen till vår verksamhet. 
 
5. Vi har fortsatt med de frivilliga arbetskvällarna på torsdagarna under sommaren, som vi införde 
på försök under 2008. Där var det tänkt att mindre fix och gräsklippning skulle göras och eventuellt 
andra aktiviteter ske. Det har inte varit särskilt stor uppslutning på dessa kvällar. Gräsklippningen 
har dock fungerat på frivillig basis.  
 
6. En gemensam segling genomfördes den 19 juni till Ljugarns hamn, 3-4 båtar deltog. Klubben 
deltog på Ronehamnsdagen, lotteri med skänkta priser anordnades. Klubben ordnade en grillfest 
under en torsdagskväll i augusti.  
 
7. Under året så har medlemmarna haft möjlighet att fritt disponera två båtar som klubben har. 
Roddbåten som klubben ägt tidigare samt en segeljolle som Urban skänkt. 
 
7. Gemensam sjösättning och upptagning av större båtar har skett som vanligt, under maj resp. 
oktober månad. 
 
 
  
Urban Schulze 2011-04-08  Gunnar Hoffman 
Ordförande    Sekreterare 


