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Verksamhetsberättelse för Christianstads motorbåtsklubb 2021 
 
Styrelsen tackar för ett bra år, 2021, och önskar en god fortsättning på 2022. 
 
2021-12-31 hade vi 245 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 2021-02-25. 
Styrelsen har bestått av: Ordförande Rolf Jönsson, Ledamöterna: David R 
Andersson (kassör), Christoffer Vidéen (sekreterare), Tommy Nordh, Bengt-Arne 
Sandberg, Ola Lindborg, Sten Eriksson, Per-Olov Nordqvist och Fredrik Hellqvist 
(webmaster). 
 
Valberedningen har bestått av Bengt-Arne Sandberg som även har varit vår 
festkommité. 
 
Revisor har varit Olof Hedberg och revisorssuppleant Ingemar Andersson. 
 
 
Verksamheter under året 
 
Det har under året genomförts 4stycken städdagar där vi hållit något större 
avstånd mellan varandra pga. den pågående pandemin.  
Vi hade i samband med första städdagen ett introduktionsmöte för nya 
medlemmar. 
De medlemmar som ville fick hjälp att sjösätta och ta upp sina båtar under årets 
första respektive sista städdag. 
 
Nedskräpningen av ickemedlemmar nattetid har minskat ytterligare genom 
kameraövervakning och ökad polisnärvaro. 
Altanen och uteplats har tvättats och oljats. 
Ny brevlåda är inköpt och satt på plats. 
 
Grillat och sålt korv i tivoliparken under skördefesten. 
Grillat och sålt korv vid invigningen av skridskobanan på Stora Torg. 
 
Klubbmästerskapet i fiske hölls 2021-05-15 och vinsten togs hem av Jimmy 
Ferngård med en gädda på 6,52 kg. 
En öppen fisketävling anordnades, 2021-10-09, även för icke medlemmar, 
vinnare Andreas Assarsson. 
 
Utökade utbudet i den obemannade kiosken. 
 
Förlängt rampen till flytbryggan. 
 
Vi var även med och assisterade vid Helge River Meet. 
 



  

  2 

 
 

     

Postadress: Info: Bankgiro: Org. Nummer: 

Christianstads Motorbåtsklubb 
Väverigatan 4 
291 54  Kristianstad 

www.kristianstadsbatklubb.se 
info@kristianstadsbatklubb.se 
 

206-7965 
Swish: 
123 638 71 12 

838201 – 3905 

 

 
 

CMK tackar för det gångna året, 2021, och önskar alla 

medlemmar ett gott nytt och förhoppningsvis öppnare 
verksamhetsår 2022. 
 


