TBK - Verksamhetsberättelse för 2017
Allmänt om verksamheten
Under verksamhetsåret har till Bottenvikens Båtförbund och till Svenska Båtunionen inrapporterats
141 medlemmar. Detta är antalet båtar vilket motsvarar ca 420 personer
Möten
Årsmötet hölls den 4:e december i ABF lokalen, Töre. Därutöver har vi haft 17 protokollförda
styrelsemöten under året.
Förändringar i styrelsen.
Under april valde vår dåvarande ordförande att lämna sitt uppdrag i klubben.
Lars Ekerljung som vice ordförande trädde då in som ny Ordförande och har tillsammans med en
engagerad och mycket aktiv styrelse framgångsrikt lett klubbens arbete under en intensiv tid i Töre
Båtklubbs historia.
Klubbanläggningen, utvecklingsprojektet och årets aktiviteter
Under det här året har verksamheten inom Töre Båtklubb till stor del fokuserat på genomförandet
av vårt EU- projekt.
Dessvärre hade vi i år en rekordsen islossning vilket medförde förseningar för många av våra
planerade åtgärder och arbeten. Den tänkta invigningen av vårt utvecklingsprojekt till midsommar
fick därför skjutas framåt.
Bryggorna i Gårdsviken såväl som i Kohamn kom på grund av isläget i år på plats så sent som 5-6
juni.
Arbetet med tillgänglighetsprojektet hade dock kunnat starta ett par veckor innan. Mycket tack
vare att klubben och många medlemmar ställde upp med transporter av virke för vår entreprenör
redan under vintern.
Projektarbetet med vår entreprenör löpte på bra med mycket fint och stort stöd från väldigt många
av våra medlemmar.
Eljobb, städning, klubbegna byggarbeten och ett stort antal transporter är bara några exempel på
allt vi arbetat med under säsongen. Ja, förutom att all ved var på plats redan innan midsommar.
Trots att stora markytor grävdes upp under förra hösten som förberedelser för kommande
byggarbeten kunde vi med hjälp av en rejäl laddning av matjord, en traktor och ett flitigt krattande,
återställa mycket av våra grönytor redan tidigt under sommaren.
En del ogräs får vi säkert dras med men gräs och blommor dominerar.
En ny bryggsektion levererades på utsatt tid, 3 betongbryggor om totalt närmare 60 meter ligger
nu på plats. I och med vår nya brygga kunde vi nu dessutom sälja den extra flytbryggan som
anskaffades i fjor. Efter en budrunda kunde klubben räkna in en fin och nödvändig förstärkning av
klubbkassan. Dessutom utgjorde uthyrningen av anläggningen till gästjägare ytterligare ett tillskott
till klubbkassan.
Vår nya lekpark blev en succé, redan första dagarna efter färdigställande kom många båtar från
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närområdet fulla av förväntansfulla barn som verkade klart nöjda med vårt arbete.
Nyinvigningen av vår anläggning kunde till slut genomföras den 29:e juli. Trots ett mindre bra väder
den helgen kunde vi ändå räkna in drygt 50 personer till vår Ordförandes invigningstal.
Inför nästa säsong kvarstår en del mindre arbeten med området kring det nya bryggdäcket,
kompletteringar av gräs- och grönytor samt en del eljobb för vårt 12 voltssystem. Vi hoppas också
då kunna färdigställa vår planerade nya grillplats.
Förseningen medförde att vi i år inte kunde aktivera frågan om att planera in besök från någon av
de charterbåtar som trafikerar vårt område. Tanken är ju att dessa ska kunna ta med besökare med
vissa rörelsehinder för att de också kunna njuta av vår fina skärgård och vår numer anpassade
anläggning.

Övriga aktiviteter för säsongen
I år begränsades så klart våra annars sedvanliga aktiviteter med tanke på allt annat arbete med
projektet.
Midsommarfesten gick dock som vanligt, vädret var sisådär men sill lunchen kunde i alla fall hållas
på bryggorna, middagen avnjöts dock i Klubbhuset.
Även surströmmingen genomfördes som vanligt, trots närmast busväder lockade den ca 50 gäster.
En trevlig kväll och natt, dans, lotterivinster och glada vänner. Stort tack till våra sponsorer för alla
priser i år igen.
Annars har Gårdsviken precis som andra år haft många besökare från när och fjärran.
Den nya bryggan har varit populär och vår ”kanal” mellan bryggorna har erbjudit en lugn förtöjning
trots en bitvis blåsig sommar.
.
Ekonomi
Verksamhetsåret 2017 som sträcker sig mellan 1 oktober 2016 till 30 september 2017, har präglats
av anpassningsprojektet som pågått hela året. Det har varit en stor ansträngning både för styrelsen
och ekonomin.
Projektet har genomförts enligt plan, vilket inneburit att klubben använt sitt sparkapital för att
finansiera sin egen del av projektet, som är 10% av total projektkostnad.
För att klara kassaflödet under projektet har ett banklån om 500 tkr tagits, vilket inte betalats
tillbaka inom verksamhetsåret 2017. Detta ska tas hänsyn till när vi bedömer likviditeten.
Vidare har bidrag från tillväxtverket och jordbruksverket om 391 tkr inte erhållits under
verksamhetsåret, utan väntas under hösten.
Kalix Kommun har gett 65 tkr i bidrag till TBK.
Den stabila ekonomin är ett resultat av gåvor och stor insats frivilligt arbete.
Medlemsavgifterna är för närvarande:
•
•

Familjemedlemskap
Enskild medlem

400 kr/år
300 kr/år
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Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Event vid anläggningen
Pant
Bidrag ”Anpassningsprojektet”
Övriga rörelseintäkter (brygga + arbflotte)
Summa Intäkter

2017
53 189
82 896
1 193
2 200
1 219 168
41 774
1 400 420

Kostnader
Rep & UH
Bränsle
Leasing Hjärtstartare
Förbrukningsmaterial
Bottenvikens Båtförbund
Försäkringar
Anpassningsprojektet - Markarb
- Bygg
- Bryggor
- Övr kostn
Övriga utgifter

12 143
3 174
10 270
4 240
12 760
6 253
185 559
762 596
803 250
46 475
9 928

21 808
8 983
6 085
10 260
23 000
4 373

Summa kostnader

1 856 648

99 277

Årets resultat

- 456 228

22 987

Likvida tillgångar
Kassa
Företagskonto
Placeringskonto

438
189 903
296

38
47 588
109 239

Summa likvida tillgångar

190 637

156 865

2016
63 668
44 029
12 997
1 600

122 264

24 768

Noter
1) Resultat och balansrapport är missvisande p.g.a. att bidrag för projektet samt kortfristig skuld som
härrör projektet inte reglerats inom räkenskapsåret.
• Likvida tillgångar var vid räkenskapsårets slut 190 637 kr.
• Fordran bidrag från Jordbruksverket var 171 603 kr.
• Fordran bidrag från Tillväxtverket var 219 491 kr.
• Skuld till Handelsbanken som härrör projektet var 490 000 kr.
• 10 000 kr är överfört till Handelsbanken för att klara löpande räntekostnader. Räntekostnad var
under räkenskapsåret 4 655 kr. Detta ligger utanför bokföringen och regleras under
nästkommande räkenskapsår, när hela skulden slutregleras.
Tas hänsyn till detta blir:
• Årets resultat – 69 789 kr.
• Summa likvida tillgångar 81 731 kr vid räkenskapsårets slut, när hela projektet reglerats.
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2) Under posten ”Bidrag” ligger gästhamsbidrag som gästande båtar givit, samt bidrag från Kalix
Kommun och Älgjägare.

Klubben har under året mottagit gåvor från många olika givare och för att ingen ska bli glömd så
framför styrelsen ett varmt tack till alla!
Hemsida
Klubbens hemsida är nu i alla stycken bra och uppdateras löpande med både nyheter och bilder.
Adress till hemsidan är som vanligt: www.torebatkubb.org.
Vår facebooksida uppdateras också löpande och är en aktiv mötesplats för många av klubbens
vänner. www.facebook.com sök Töre båtklubb.
Ett riktigt stort tack till alla som hjälp till med arbetet vid klubbanläggningen!
Vi ser fram emot nästa säsong då vi förhoppningsvis får njuta av både vår fina anläggning, kanske
lite mindre jobb och en riktigt varm och solig sommar.
/Styrelsen
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