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Verksamhetsberättelse för Christianstads motorbåtsklubb 2020 
 

Styrelsen tackar för ett på många sätt omtumlande 2020 och önskar en god fortsättning 
på 2021. 
 
2020-12-31 hade vi 215 medlemmar i olika kategorier.  
41 av 52 båtplatser är uthyrda. Det finns lediga båtplatser vid Lastageplatsen.  
 
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten. Årsmötet hölls 2020-02-27. 
Styrelsen har bestått av: Ordförande Rolf Jönsson, Ledamöterna: David R 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 som även har varit vår 
festkommité. 
 
Revisor har varit Olof Hedberg och revisorssuppleant Ingmar Andersson. 
 
 
Verksamheter under året 
 
Det har under året genomförts 1 stycken städdag om än i något mindre skala pga. den 
pågående pandemin.  
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. 
 
Parkeringen har utökats samt snyggats till med schaktning och nytt grus. 
Ett staket har satts upp runt parkeringen. 
Gräsmattan har fått näring för att bli grön och fin. 
Pollarna har målats och fått nya siffror. 
En ny pump för bevattning har installerats. 
Nya fenderlister har monterats på flytbryggan. 
Det har städats ofta och mycket efter ickemedlemmars nedskräpning som skett nattetid. 
Vi har minskat nedskräpningen av ickemedlemmar nattetid genom kameraövervakning. 
Satt upp och målat kätting vid klubbstugan. 
Målat staketet altanen. 
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Bytt staket på rampen upp mot altanen. 
Altanen har tvättats och oljats. 
Det vita på klubbstugan har målats. 
På grund av försvinnande/stölder av verktyg och andra lösa saker har vi begränsat till 
gången till boden genom att byta låset. 
Försett klubben med nya flytvästar – kostnadsfritt via Båtunionen. 
Monterat tydligare och bättre skyltar gällande övervakning vid kiosken och på utsidan av 
klubbstugan. 
Förtydligat ordnings- och förtöjningsreglerna. 
Förtydligat parkerings- och eldningsreglerna. 
 
Klubbmästerskapet i fiske hölls 2020-05-16 och vinsten togs hem av Olle med en gädda 
på 5,2 kg. 
 
Kulturföreningen Äntligen har tillsammans med klubben anordnat 9 Drive in kvällar på 
klubbens parkering med start 2020-06-28. Det var musik samt stand up det bjöds på i 
varierande former. Mycket uppskattade kvällar som inbringade en bra summa till 
klubben via kioskförsäljning. 
 
En öppen fisketävling anordnades 2020-10-03 för även icke medlemmar. 
 
Vi har även grillat korv utanför Granngården 2020-10-10 för att få in lite extra slantar till 
klubben. 
 
På grund av restriktioner med anledning av covid-19 pandemin har medlemsträffar och 
populära aktiviteter som bl.a. valborgsfirande och kräftskiva inte kunnat genomföras.  
 
 
 
 

CMK tackar för det gångna året 2020 och önskar alla 

medlemmar ett gott nytt och förhoppningsvis öppnare verksamhetsår 

2021! 
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