BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Styrelsen för Borstahusens segelsällskap avlägger följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 1 januari – 31 dec 2016:
MEDLEMMAR
Verksamhetsåret 2016 hade BSS 528 st. medlemmar. Av dessa var 5 st. hedersmedlemmar.
Av medlemmarna är 67 % män och 33 % kvinnor. Medlemmars åldersfördelning enligt nedan:
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JOLLEVERKSAMHETEN
Kappseglande juniorer och seniorer
Jolleverksamheten har i år bestått av kappsegling i Optimist- och E-jolleklasserna bland ungdomarna
och bland det äldre gardet seglare i Laser-jolle.
De senaste årens satsningar på jollesidan gör att våra medlemmar syns regelbundet högt upp i resultatlistorna från de olika kappseglingsbanorna, nationellt såväl som internationellt. Klubben kommer att fortsätta uppmuntra och verka för att detta ska vara möjligt för juniorer såväl som seniorer.
Några av våra kappseglare som lyckats väl denna säsong är Louise Zetterström som både blev bästa Optimistseglare i Skåne genom att bland annat vinna DM och även vinna en deltävling i de asiatiska mästerskapen som gick av stapeln i Chennai, Indien. Louise har även blivit belönad med Lisa-stipendiet för
sina prestationer. Tre av våra E-jolleseglare, Hanna Lundius, Alice Lindberg och Maja Tenning, kvalade
alla in och fick möjlighet att representera Sverige och segla både VM i Italien och EM i Polen.
I Laser har Jacob och Magnus Munck af Rosenschöld, Bengt Holmqvist, Simon Lundmark m.fl visat
goda resultat på ”Pelle P Laser Grand Prix Series 2016”. I Laser Master Cup 2016 i Marstrand fick
Bengt en 1:a placering i Laser Radial och Magnus 2:a i Laser Standard. På Laser-SM i Vänersborg blev
Jacob 8:a och Simon 10:a.
Träning
Vintersäsongen har främst bestått i jolleträning runt om i Skåne och i Danmark. BoSS har även arrangerat ett antal träningsläger på hemmaplan för våra seglare tillsammans med gästande klubbar från både
Stockholm (KSSS) och Göteborg (LESS & LDSS). BoSS har lyckats att bli ett populärt ställe att förlägga sina vinter- och uppstartsläger på tack vare vår ändamålsenliga anläggning och de fantastiska seglingsförhållanden som råder hos oss året runt.
Många våra aktiva jolleseglare åker även till Gardasjön för vårens stora regatta med 1000-talet deltagare.
Som ett led i att ytterligare utveckla våra tränare deltar BoSS i ett tränarutvecklingsprojekt som löper vår
och höst med start 2016 med planen att fortgå 2017. Projektet drivs av Skånes Seglarförbund men med
BoSS som aktiv part.
Seglarskola
Ett av jolleverksamhetens viktigaste mål är att öka nyrekryteringen. För att uppnå detta kommer BoSS
att fortsätta med stor bredd på vår segelskola. Tyvärr var intresset 2016 inte varit lika högt som tidigare
vilket medför ett minskat underlag för vår året-runt-verksamhet och den regelbundna träningen.
Våra båtar
En översyn av båtbeståndet har gjorts och efter beslut så avyttrades klubbens tre RS Feva.
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KAPPSEGLINGSVERKSAMHETEN I BORSTAHUSEN
Kappseglingskommittén var under 2016 år vilande. Planeringsfunktionerna sköttes gemensamt av Björn
Zetterström, Uwe Puls, Anders Lundius, Stefan Lundmark samt delar av juniorkommittén.
Torsdagsseglingar 2016
Under året arrangerades Torsdagsseglingarna och deltog gjorde även seglare från Landskrona
Segelsällskap. Startlinjen gick mellan märken strax utanför piren, sedan seglades det mellan fasta sjömärken på Sundet. Serien bestod av följande seglingar:
5-19-26 maj, 2-9 juni, 11-18-25 augusti, 1-8 september samt två avslutningsseglingar den 10 september. Nytt för i år var att avslutningsseglingen även var en separat kappsegling, nyinstiftade ”Höstpokalen”. Detta för att öka intresset även om man inte varit med på övriga Torsdagsseglingar.
Totalt deltog 17 besättningar, nedan resultaten för 2015:
1: Inglourius Basterd, BSS (Jens Lekland, P-F Drakensten) Melges20
3: Ingrid, BSS (Rolf Andersson), Beason-31.

2: Roxann, BSS (Mats Svensson), X-302

Deltagande besättningar samt övriga medlemmar, totalt 50 personer, bjöds på seglarfest och prisutdelning i Pumphusets Restaurang lördagen den 10 september. Vinnaren får glädja sig åt vandringspriset
tills avslutningen av kommande säsong.
KDY:s 150-års jubileum, 21 augusti
Bonita, Borstahusens Grand Old Lady, blev inbjuden till distans- och paradsegling för klassiska båtar i Skovshoved med anledning av KDY:s 150-årsjubiléum. Resultatet blev en meriterande tredjeplats för den gamla damen. (Under veckan avgjordes även EM och VM för 12:or, 10:or, 8:or och 5,5m R-yacht)

Elitserien, E-Jolle 21-22 maj.
Antal deltagare: 73 st. Deltog från Borstahusen gjorde Maja Tenning (51), Hanna Lundius (53),
Alice Lindberg (54).

Aulin Ocean Race, 1-2 juli.
Nyinstiftad segling, från början tänkt att vara en kul 50-årspresent. Havskappsegling modell annorlunda!
Start i Borstahusen, middag i Anholt, därefter direkt tillbaka till Borstahusen. Deltog gjorde 6 båtar och 26 personer i besättningarna:
Roger Adolfsson (Oventus), Henrik Larsson (Lady Reelax), Michael Garbov (Corona), Marcus Blidberg (H2O),
Lars Landén ( X-Ray), Henrik Aulin (Cara Mia).
1:a delsträckan (torsdagseglingsbanan) vann H2O, 2:a sträckan till Anholt vanns av Oventus (4 båtar inom 15
minuter), 3:e sträckan hem till Borstahusen vanns efter 10 timmars segling av Cara Mia, målgång söndag morgon
kl. 7.00. Totalsegrare blev Oventus. En fortsättning planeras för 2017.

Öresunds Cup Optimist 30 juli.
Antal deltagare: 10 st. Deltog från Borstahusen gjorde Erling Blomberg (6), Fabian Alin (9), Otto Ivarsson (10)

Liros Cup 31 juli.
Antal deltagare: 29 st. Deltog från Borstahusen gjorde: Optimist (av 10st): 0 st. Zoom8 0 st. E-Jolle (av 8st)
Maja Tenning (3), Alice Lindberg (4), Hanna Lundius (6), Zoom8 (av 3 st) (0), Laser St (av 4st) Magnus Munck
(1), Anders Jönsson (2), Jan Johannesson (4). Laser Rad (av 4st): Bengt Holmquist (1), Henrik Aulin (3), Paul
Tenning (4).

Melges24 Öppet SM, 5-7 augusti.
Sommarens stora begivenhet lockade 30 anmälda besättningar, varav 29 kom till start.
Följande länder var representerade: SWE 12 st, DEN 7st, FIN 2st, NOR 2st, GER 7st
Svensk SM-mästare blev Martin Fridh (5:a totalt) (Malmö), 2:a Carl Åkerson (6:a totalt) (Gefle), 3:a
Simon Lundmark (8:a totalt) (Borstahusen).
Totalsegrare blev Bo Böje, följd av Peder Nergaard och Peter Havn.
Totalt deltog runt 130 seglare plus anhöriga samt ett 30-tal funktionärer. Seglingarna och därtill hörande
Hamnfest utgjorde en uppskattad final på sommarens seglingar.
Våra sponsorer har gjort att vi även detta år haft en god ekonomisk grund att stå på inför tävlingarna.
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Funktionärer
Under säsongen har vi haft deltagare från klubben i diverse olika kappseglingar, stort och smått. Det är av största
vikt för klubbens framtid som arrangör, men även för våra tävlande medlemmar att vi fortlöpande praktiskt övar
och utbildar instruktörer, tränare samt funktionärer.
Vi hoppas att vi får se ännu fler av våra medlemmar som funktionärer på land eller till sjöss i våra kommande
arrangemang.

ÖVRIGA AKTIVTETER I HAMNEN
Garmins Fiskefestival, Garmins fjärde upplaga i Borstahusen av Fiskefestivalen, pågick den 3-4 september.
31 team deltog detta året.
Arrangemanget räknas som Sveriges största havsfisketävling för småbåtar. Tävlingen utgår från Borstahusens
Hamn med artrika Öresund som arena. Det är en så kallad teamtävling där varje båt/lag består av antingen två
eller tre stycken fiskare.
Borstahusdagen den 2 juli, dagen då man kunde uppleva en mångfald av aktiviteter, kultur och nöjen på hamnområdet och bland byns restauranger.

MEDLEMSVÅRD
Torsdagen den 14 april kom Ted Moodyström från Hjertmans i Råå och föreläste om strömförsörjning, båtbatterier och olika typer av bottenfärger.
1:a maj hälsades våren traditionsenligt välkommen med sång av Öresundsvarvets manskör, därefter bjöds medlemmarna och kören på frukost i klubbhuset.
Genom några medlemmars försorg (bl.a. Benny & OA), träffas ett 40-tal av våra ”veteraner” en gång per månad
på våren och hösten för en god lunch tillsammans med något upplysande föredrag. Ett uppskattat inslag!
Dag Ekelund höll som sedvanligt kurser i navigation och andra marint anknutna ämnen:
• Förarintyg• Kustskepparintyg• VHF-certifikat • Kanalintyg• Hjärt- och lungräddning• Knop & splits
• Utsjöskepparintyget • Fartygsbefäl klass VIII • Brandskydd
Den höga kvaliteten på undervisningen visade sig genom att samtliga deltagande blev godkända av officiell examinator.

SPONSORER
Från BSS huvudansvarige för sponsorverksamheten Nils Erik Petersson kommer följande meddelande:
Glädjande nog har vi lyckats bryta den nedåtgående tendens för sponsorer som stödjer BSS ungdomsverksamhet
som jag skrev om i förra årets Styrelseberättelse.
Många har säkert uppmärksammat att vi haft ett antal flera sponsorflaggor vid slipen och annorstädes inom
hamnområdet under det gångna året! Mycket glädjande! Låt oss hoppas att trenden består!
Årets sponsorsegling var den 14 juni och det var ett gott o glatt gäng sponsorer och kaptener som startade dagen
på sedvanligt sätt utanför vårt klubbhus. Tyvärr var vädret inte så nådigt mot oss, runt 10 SEK/m och frekventa
regnbyar, men humöret var på topp! Nästa år blir det sol och Laber bris!
Vi hade en frisk och något blöt seglats till Rungsted, där vi intog stärkande förfriskningar blandat med mycket
gott snack! I år hade vi valt att segla tillbaka till Borstahusen direkt utan stopp på Ven.
Väl hemma intogs en mycket god och uppskattad buffe' på restaurang Pumphuset.
Slutligen ett stort tack till våra sponsorer som bidrager till vår ungdomsverksamhet i BSS!
Samtidigt ett stort tack till våra kaptener som ställer upp med sig själva och sina båtar vaje år vi ber dem!
Allt sammanfattat betyder det otroligt mycket för BSS och dess framtid.
UTBYGGD/NY HAMN
Angående Landskrona Stads planer på utbyggd hamn söder om nuvarande hamn: Planarkitekter från Landskrona
stad har under hösten 2016 omarbetat detaljplanen efter det att synpunkter inkommit i samband med samråd och
inkomna synpunkter från berörda parter; Byalaget, Fiskeriföreningen FRAM och BSS samt privata intressenter.
Planen presenterades i januari 2017 och man går därefter vidare med tillståndsprövningar.
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VINDMÄTAREN PÅ PIREN
Kuriosa: Max vindstyrka under 2016 var natten mot den 27 december, 31,5 m/s och medelvind på
28,6 m/s, när stormen Urd drog förbi. Senare samma dygn var vattenståndet i Barsebäck uppe i + 98 cm.
HAMNFÖRVALTNINGENS RAPPORT TILL SEGELSÄLLSKAPET
Från segelsällskapets dotterbolag Borstahusens Hamnförvaltning AB kan bl.a. rapporteras att:
2015 års stora underskott på grund av en omfattande muddring, byte av 25-talet pålar samt övrigt underhåll nödvändiggjorde ett villkorat ägartillskott på 337 000 SEK vilket satte nivån på ambitionerna för året 2016:
”Håll kostnaderna nere så långt som är rimligt med hänsyn taget till hamnens säkerhet”.
Detta gjorde att investeringarna var både få och små till summorna.
Reparationer mm höll en förhållandevis låg nivå under året.
De totala intäkterna var ca 150 000 SEK högre än föregående år, och efter en del spariver blev rörelseutgifterna
756 000 SEK lägre än föregående år. Detta berodde i stort på följande:
Höjda båtplatsavgifter för både innehavare av platser och för gästande båtar.
En glädjande ökning av intäkterna från gästande båtar med 30 000 SEK. Framförallt ökade antalet gästande trailerbåtar och därmed ”slipavgifterna”. Den föregående året installerade biljettautomaten från BEAS gjorde god
nytta, både ökade tillgängligheten för gästerna och avlastade personalen.
2016 var året då ingen muddring skedde i hamninloppet, till skillnad från föregående år då detta var den enskilt
högsta kostnaden.
På personalsidan satsades detta år på att inrätta en ”kanslisttjänst” på 50 % för att kunna avlasta den ideellt arbetande kassören.
Gästhamnen noterade följande, 2015 års siffror inom parantes:
Motorbåt < 10 m
Motorbåt > 10 m

56 (51)
11 (14)

Segelbåt < 10 m
Segelbåt > 10 m

266 (285)
145 (99)

Trailer

340 (163)

Motorbåt FH

44 (50)

Segelbåt FH

320 (274)

Totalt

1182 (936)

731 (658)

FH tot

364 (324)

111(115)

ORGANISATION
Den ideella föreningens verksamhet samlas i Borstahusens Segelsällskap och all verksamhet relaterad
till hamnen skattemässigt momsbelägges och samlas i det helägda dotterbolaget Borstahusens Hamnförvaltning AB. I övrigt hänvisas till Förvaltningsberättelsen angående dess verksamhet.
STYRELSEN
Styrelsen har haft tio (10) protokollförda sammanträden, ett (1) Höstmöte och ett (1) Årsmöte under
verksamhetsåret.
Styrelsen bestod av Uwe Puls -ordförande, Jan Kjäll -vice ordförande,
Maria Ekstrand -kassör, Benny Simonsson –sekreterare,
Björn Zetterström, Per Sjöbohm, Viveka Munck af Rosenschöld –ledamöter.
Dag Ekelund och Erik Gamner -suppleanter.

Styrelsen tackar Landskrona Stad, samt våra sponsorer och övriga medlemmar för ett gott samarbete
under det gångna året.

Styrelsen för Borstahusens Segelsällskap, mars 2017
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