Verksamhetsplan 2021
Kappseglingskommittén
Äskande inför 2021

10 000 kr

Kappsegling i WSK 2021
Kappseglingskommittén har som ambition att genomföra följande seglingar under
förutsättning att de kan genomföras på ett Coronasäkert sätt.
Ackes Pokal
WOR (samarrangemang med GrSS)
Boköpokalen
Höstskottet

12 juni
14 augusti
21 augusti
4 september

Dessa seglingar ingår i KM.
Tokuddenpokalen seglas den 26 juni och ingår inte i KM.
Övriga seglingar av intresse
Round Gotland race
Byxelkroken

4 juli
18 - 19 september

Skärgårdscupen
Ackes Pokal
Arköregattan
WOR
Kalvholmsregattan
Trännö runt
Höstköret

12 juni
7 augusti
14 augusti
21 augusti
28 augusti
11 september

Kappseglingskommittén genom Peter Dahlberg

Ungdomskommittén/Båtkommittén
Då slutet på 2020 hade så lågt antal elever och att brist på tid hos tidigare ledare uppkommit
så ser Alexander och Peter inte att de kan fortsätta som ledare för ungdomsseglingen under
våren 2021. Men kan tänka sig att assistera för att en övergång till nya ledare går bra. Men
med tanke på att det under hösten endast dök upp 1-2 elever på onsdagarna kanske detta
inte är värt att satsa på? Lägret hoppas vi kunna anordna under sommaren 2021 iallafall då
antalet deltagare som kommit från den egna klubben inte varit så stort utan det är mest
utifrån.

Underhåll av båtar bottenfärg mm
Underhåll av motorer
Underhåll jollar

3 000
3 000
5 000

Seglarlägret budget 2021
Intäkter
Mat/drivmedel
övrigt material
Inköp av tröjor
Totalt

35 000
18 000
2 000
5 000
11 000

Alexander Toomsom & Peter Lindeberg

Hamnkommittén
Samma insatser som under 2020, städning av klubblokal, gräsklippning och regelbunden
översyn och städning av toaletterna kommer att ske. En ny WSK-vimpel kommer även i år att
sättas upp. En enklare belysning i mastskjulet planeras att monteras upp.
3 000 kronor önskas till inköp av toalettpapper, tvål, Torky och belysning.
Valdemarsvik den 24 januari 2021

Klubbholmekommitté
När väder och vind tillåter under februari eller mars ska vi bränna de rishögar som kom till
under förra årets arbetsdag.
Vi ämnar ta oss ut och olja bryggorna efter påsken.
”Stora arbetsdagen” är planerad till den 22:e maj.
Vi har en lista över arbete som behöver utföras under arbetsdagen och säsongen utöver
städning och räfsning, bl.a:
•
•
•
•
•
•
•

Målning och underhåll på klubbhuset.
Vi vill ersätta lamporna / armaturerna i klubbhuset med mer ”mysbelysning”.
Byta dåliga delar på verandagolvet.
Sätta solcellslampor på berget från bastun till trampolinen.
Sortera i redskapsboden.
Samla regnvatten från tak i den stora tank vi har på holmen.
Iordningställa vedskjul

Då vi kommer ut på holmen första gången (förmodligen då vi oljar bryggorna) gör vi en mer
ingående planering.

Förra sommaren rätades ”Gamla bryggan” bryggan upp. Våra tankar är nu att bygga ett däck
in mot land, över viken innanför bryggan. Mer om detta på årsmötet då vi anser att projektet
måste förankras inom klubben då det gäller både arbetsinsats och ekonomi.
Budget Klubbholmekommittén 2021
Intäkter

El

Intäkter totalt

2 500 kr
2 500 kr

Löpande kostnader
Arrende

2 500 kr

El

5 000 kr

Träolja

4 500 kr

Div. materiel

6 000 kr

Förtäring arbetsdag

2 000 kr

Bygge - underhåll (material)

15 000 kr

Kostnader totalt

35 000 kr

Slipkommitté/Storängskommittén
Sandvik
Vi planerar inga större förändringar utan normalt underhåll då vi arrenderar detta område.
Storängen
Förvaring av båtar inomhus och utomhus.
Vi planerar normalt underhåll för området.
Inga stora planerade projekt för 2021.
Fogdar:
Michael Johansson, Göran Roback, Björn Brorsson, Jörgen Pettersson,
Sten Karlsson, Lars-Rune Grahn.

Budget Slipen år 2021

Sandvik
51 000

Intäkter

-36 000

Arrende

-5 000

El

-10 000

Grus/underhåll

110 000

Intäkter

10 000

Elbidrag Träbåtf.

-32 000

Arrende

-20 000

El

-20 000

Underhåll

48 000

Resultat

Storängen

Festkommittén
Kommittén planerar följande under året:
 Bryggkaffe i klubbhuset i samband med sjösättningarna den 7 och 8 maj
 Tårta och kaffe i samband Ackes Pokal
 Ärtsoppa med tillbehör vid Höstskottet.

Kommittén önskar medel, 5 000 kr för inköp vid genomförandet av ovan angivna
tillställningar.

