BORSTAHUSENS SEGELSÄLLSKAP
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Styrelsen för Borstahusens segelsällskap avlägger följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för
verksamhetsåret 1 januari – 31 dec 2017:
MEDLEMMAR
Verksamhetsåret 2017 hade BSS 507 st. medlemmar. Av dessa var 5 st. hedersmedlemmar.
Av medlemmarna är 64 % män och 36 % 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 segling 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 yngre kappseglare som lyckats väl denna säsong är Alice Lindberg som var med och representerade Sverige på VM i E-jolle där hon blev 4e bästa svenska tjej och Louise Zetterström som
vann JNoM i lagsegling i Optimist. I Laser tog Bengt Holmqvist brons på Master Laser SM.
Träning
Vintersäsongen har främst bestått i jolleträning runt om i Skåne. 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 är fortsatt ett mycket 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 påskregatta med 1000-talet deltagare.
Som ett led i att ytterligare utveckla våra tränare deltar BoSS i ett tränarutvecklingsprojekt som startade
2016 och som framgångsrikt fortsatt under 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 har BoSS fortsatt med stor bredd på segelskolan. Intresset för seglarskolan ökade under 2017 tack vare idogt lobbyarbete och marknadsföring av seglarskolan och dess verksamhet. Seglarskolan omfattade under sommaren
heldagsskola under veckorna 25, 26, 27, 30, 31 och 32. Under dessa veckor deltog totalt 62 personer
varav 7 vuxna. Under perioden mitten av juni till mitten av september genomfördes även med viss regelbundenhet onsdagsseglingar för juniorer. Något underlag för att driva nybörjare/juniorverksamhet
på året-runt-basis med regelbundna träningar fanns dock tyvärr inte hösten vintern 17/18.
Våra båtar
Det jollar och följebåtar överensstämmer med det behov som finns och därför fanns inget behov att varken köpa eller sälja några av dessa. Dock kan konstateras att ett par av Optimistjollarna är uttjänta.
KAPPSEGLINGSVERKSAMHETEN I BORSTAHUSEN
Kappseglingskommittén var under 2017 år vilande. Planeringsfunktionerna sköttes gemensamt av Björn
Zetterström, Uwe Puls, Anders Lundius, Stefan Lundmark, Erik Gamner m.fl.
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Torsdagsseglingar 2017
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:
4/5, 11/5(inställd pga svag vind), 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6
3/8 (inställd pga åska), 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/,9 (inställd pga svag vind), samt 14/9.
Totalt 17 anmälda besättningar. Resultat torsdagskappseglingen:
1. Jens Lekland/Per Drakensten. 2. Mats Svensson. 3 Marcus Blidberg.
Avslutningsseglingen var även en separat kappsegling, ”Höstpokalen”, resultat:.
1. Jens Lekland/Per Drakensten. 2. Mats Svensson. 3 Marcus Blidberg.
Höstpokalens Familjesegling, resultat:
1. Roger Adolfsson. 2. Jens Ekvall. 3. Henrik Aulin.
Deltagande besättningar samt övriga medlemmar, totalt 44 personer, bjöds på seglarfest och prisutdelning i Landskrona Segelsällskaps lokaler lördagen 16 september.
Vinnaren får glädja sig åt vandringspriset tills avslutningen av kommande säsong.
Aulin Ocean Race, 16-17 juni
Havskappsegling modell annorlunda!
Start i Borstahusen fredag 20.00, målgång i Klintholm runt kl 04.45 efter 64 sjömil, frukost och middag i Klintholm på Mön, därefter direkt tillbaka till Borstahusen på lördag kväll, start 21.00, målgång i Borstahusen ca 7-8
på söndagsmorgonen. Friska vindar i upp till 20 m/s bidrog till en snabb seglats söderöver. Deltog gjorde 4 båtar
och 15 personer i besättningarna:
Roger Adolfsson (Oventus), Michael Garbov (Corona), , Henrik Aulin (Cara Mia) och Bengt Holmqvist (Chianti)
1:a delsträckan (torsdagseglingsbanan) och 2:a sträckan till Klintholm vann Chianti, 3:e sträckan hem till Borstahusen vanns efter 9,5 timmars segling av Oventus (även totalseger), målgång söndag morgon kl. 06.30. En fortsättning planeras för 2018.

Öresunds Race 5 augusti ställdes in pga hård vind
Liros Cup 6 augusti.
Antal deltagare: 23 st. Resultat: E-Jolle: Vinnare Jacob Holmqvist, OTS. 4. Alice Lindberg. 5 Louise Zetterström
Laser Radial. 1. Bengt Holmqvist. Laser Standard: Martin Jacobsson, ÄSSS. Optimist: 1. Hanna Gaskell-Brown.
3. Max Zetterström
Laser Master i Sandhamn 12 augusti.
Bengt Holmqvist från BoSS kan stoltsera med ytterligare en medalj, nämligen SM-Brons i LaserMaster, i klassen
LaserRadial med 38 deltagare. Vi gratulerar!
Ven Runt, Råå, 19 augusti.
Av 27 båtar märktes Borstahusarna väl:
1. Melges 20, Jens Lekland, P-F Drakensten.
17. Express, Jan Isberg.

11. Finngulf 33, Marcus Blidberg
25. Albin Vega, Oscar Wiberg

Våra sponsorer har gjort att vi även detta år haft en god ekonomisk grund att stå på inför juniorernas
seglarskola, träningstillfällen och kappseglingar.
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.
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ÖVRIGA AKTIVTETER I HAMNEN
Garmins Fiskefestival, Garmins femte upplaga i Borstahusen av Fiskefestivalen, pågick den 2-3 september.
38 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
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!

UTBILDNING
Under året genomfördes ett flertal kurser i navigation och sjömanskap med sammanlagt 56 deltagare och omfattande 150 lektionstimmar.
Genomförda utbildningar:

Förarintyget
Kustskepparintyget
Utsjöskepparintyget
Knop & splits
SRC (VHF-certifikatet) HLR
Kanalintyget
Radarintyget
Sjöpraktik i s/y Bonita för radar-, förar- och kustskepparintyget

Den höga kvaliteten på undervisningen visade sig genom att samtliga deltagande blev godkända av officiell examinator.

SPONSORER

Rapport från vår sponsoransvarige N-E Pettersson:
Den glädjande uppgången av givmilda sponsorer som startade i fjol har fortsatt och det är vi mycket glada över!
Vi hoppas att detta kan fortsätta framöver, likaså att vår ungdomsverksamhet utvecklas i positiv riktning.
För att i någon mån visa våra sponsorer vår uppskattning och tacksamhet bjuder vi ,som säkert de flesta vet, på en
årlig sponsorsegling.
Årets sponsorsegling gick av stapeln den 30 maj och vi var ett gott 25-tal i besättningarna som gav oss ut på böljan efter sedvanligt litet samkväm med välkomstdrink utanför klubbhuset.
Efter en tyvärr mycket regnig förmiddag klarnade det upp lagom till vår avfärd vid ett tiden! Kul !
Vis var fem st båtar och vinden sydlig som efterhand ökade till 10-12 m/ sek.
Seglingen till Rungstedt var toppen och vi loggade runt 8 knop hela tiden ! Dejligt!
Som vanligt en go öl eller gott kaffe till kaptenerna-vi måste ju beakta promillegränserna.....och naturligtvis
mycket gott snack på vår hemmakrog!
Efter en go timmes tid var det tid att borda våra skepp för hemfärd mot Borstahusen igen.
Samma fina vind men plötsligt en riktig rejäl tjocka mittsunds som inte släppte förrän vi nästan var i hemmahamnen, men allt gick bra!
Väl hemma hade allas vår OA och Benny dukat upp en riktigt go och närande marin buffé med många godsaker
från havet och landbacken! Det smakade mums och humöret var på toppen och alla föreföll mycket nöjda med
dagen. Kul!
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 år efter år!
Också ett stort tack till OA och Benny som så väl undfägnade oss!

UTBYGGD HAMN/ NY HAMN/ RENOVERAD HAMN ?
Angående Landskrona Stads planer på utbyggd hamn söder om nuvarande hamn: Vid möte den 27 november blev
ett tänkt JA istället ett NEJ när den nya detaljplanen för en utbyggd hamn i Borstahusen skulle klubbas i kommunfullmäktige. Stopp för utbyggnad alltså. Okänd fortsättning i ärendet.
Angående hamnens eventuella renovering (framförallt kajkanter) är läget för närvarande okänt, men undersökningar av hamnens skick pågår under våren. Teknik & Service-förvaltningen kommer att presentera en underhållsplan under året.

Sida 3 av 4

HAMNFÖRVALTNINGENS RAPPORT TILL SEGELSÄLLSKAPET
Från vårt helägda dotterbolag Borstahusens Hamnförvaltning AB kan bl.a. rapporteras att:

2017 var ett ur hamnens perspektiv sett lugnt år. På ett sätt lite för lugnt, det miserabla semestervädret hämmade även båtturismen till viss del. Detta gjorde att intäkterna från gästande båtar tyvärr inte
kom upp i föregående års belopp. Totala intäkterna blev ca 55000 kr lägre än föregående år. Hamnen
utvisar ett gott resultat, 227000 kr, främst beroende på de ideella insatser som gjorts av medlemmarna
och styrelserna samt en del spariver. Resultatet kommer att kunna användas till framtida förbättringar
och som en buffert vid muddringar mm.
Investeringarna hölls på en ganska låg nivå, fokus låg på att se till att hamnens anläggningar hölls i
skick.
Vintersäsongens stormar med sandflyttning var inte av den graden att hamninloppet behövde muddras
till sommarsäsongen, förhoppningsvis kommer detta att även gälla för våren 2018.
Under året har en av våra två hamnmästare, Alf, valt att avsluta sin anställning i september. Ersättare
kommer att sökas under våren 2018. Vår kanslist, Ann, har den siste december också avslutat sin anställning pga pensionering. Frågan angående ersättning av den tjänsten kommer det att tas beslut om under våren 2018.
Båtplatsavgifterna för år 2017 hölls på oförändrad nivå, alltså ingen sedvanlig höjning på 5 %.
Samma avgifter kommer att tas ut även för 2018.
Gästhamnen noterade följande siffror 2017, (2016-2015) inom parantes:
Trailers
Motorbåt
Segelbåt
30 st
192 st
på slipen
< 10 m
(56-51)
< 10 m
(266-285)
24 st
99 st
> 10 m
(11-14)
> 10 m
(145-99)
28 st
222 st
FriHamn
(44-50)
FriHamn
(320-274)
Motorbåt
totalt

82 st
(111-115)

Segelbåt
totalt

513 st
(731-658)

Totalt,
antal gäster

325 st
(340-163)

920 st
(1182-936)

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 (enligt nya stadgarna endast
ett informations och diskussionsmöte) samt ett (1) Årsmöte under verksamhetsåret.
Styrelsen bestod av

Uwe Puls -ordförande,
Jan Kjäll -vice ordförande,
Maria Ekstrand -kassör,
Benny Simonsson -sekreterare,
Björn Zetterström, Dag Ekelund, Marcus Blidberg, -ledamöter.
Jonas Bergström, 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 2018
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