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Verksamhetsberättelse för Christianstads motorbåtsklubb 2019 
 

Styrelsen tackar för 2019 och önskar en god fortsättning på 2020. 
 
I nuläget finns det 186 medlemmar i olika kategorier.  
39 av 60 båtplatser är uthyrda. Det finns lediga båtplatser vid Lastageplatsen. 
 
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Årsmötet hölls 2019-03-28. 
Styrelsen har bestått av: Ordförande Rolf Jönsson, Ledamöterna: David Andersson 
(kassör), Åsa Johansen (sekreterare), Tommy Nordh, Bengt-Arne Sandberg, Ola 
Lindborg, Sten Eriksson, Per-Olov Nordqvist och Fredrik Hellqvist (webbmaster). 
 
Valberedningen har bestått av Bengt-Arne Sandberg. 
 
Revisor har varit Olof Hedberg och biträdande revisor Ingemar Andersson. 
 
Kassören har gjort en stor genomgång av klubbens ekonomiska redovisning som visat 
sig vara felaktig sedan 2017. Detta har nu rättats till och nya deklarationer är inskickade 
till Skatteverket. 
 
Verksamheter under året 
 
Det har under året genomförts fyra stycken städdagar med allt vad det innebär.  
Vi hade i samband med första städdagen ett introduktionsmöte för nya medlemmar. 
Alla medlemmar kunde få hjälp att sjösätta och ta upp sin båt under årets första 
respektive sista städdag. 
 
Nya bojar är utsatta. 
En ny båtmotor är inköpt till klubbens båt då den förra gick sönder och ej gick att laga. 
En ny uteplats är byggd samt en fast grill har murats intill den nya uteplatsen. 
Informationstavlan vid iläggningsrampen är renoverad. 
Buskarna vid stugorna har avlägsnats och ett staket har byggts där istället. 
Gräset har toppdressats och nytt gräs har såtts. 
Buskarna vid parkeringen har avlägsnats för att ge plats till en större parkering. 
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Klubbmästerskapet i fiske hölls 2019-05-11 och vinsten togs hem av Joakim Johansson 
med en gädda på 10, 2 kg. 
 
Valborgsfirandet är uppskattat och hade stort deltagande även i år. 
I augusti hölls en mycket trevlig kräftfest med livemusik och goda kräftor med tillbehör. 
63 personer deltog och det var en varm ock skön kväll. 
 

CMK tackar för det gångna året 2019 och önskar alla 

medlemmar ett gott nytt verksamhetsår 2020! 
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