Munkedals Båtklubb 2021-01-01
Inte kunde vi föreställa oss hur pandemin Covid-19 skulle påverka oss under föregående år.
Vi fick ställa in både årsmöte och höstmöte då folkhälsomyndighetens restriktioner inte
möjliggjorde för oss att genomföra större samlingar.
Styrelsen fortsatte arbetet på klubben med en förhoppning om att det skulle gå att få till ett
årsmöte om det lugnade sig. Men när hösten närmade sig så ökade det igen med fortsatta
restriktioner, och möjligheten att samlas och ha trevligt på ett höstmöte för att summera
båtsommaren var inte heller möjligt att genomföra på ett säkert sätt.
Styrelsen arbetar nu med att se om det finns alternativa sätt som ett årsmöte kan
genomföras på och får återkomma om detta längre fram beroende på utvecklingen som är
runt oss.
Trots allt som sker runt oss så finns det ändå ljusglimtar. Det blev en bra båtsommar och
aldrig förr har vi haft så många förfrågningar på brygg platser, tyvärr fler än vi kunde
erbjuda.
Det har byggts en ny sjösättningsramp i Saltkällan som blivit en klar förbättring för de som
sjösätter under året.
Städdagen i Saltkällan kunde inte genomföras traditionsenligt med medlemmar som samlas
och städar och hjälps åt med krattning och iläggning av bommar. Och viktigast av allt kaffe
och fika i paviljongen. Men detta löstes med att ett containerflak ställdes ner på Saltkällan
under en vecka där medlemmar gick ner och städade och denna insats tackar vi för. Ett
containerflak kommer även att ställas ner i år V.15 tom V.16 och då hoppas vi att vi kan
samlas och ha en städdag och att allt är som vanligt igen, och givetvis fika.
Även röjardagen på Ellingeröd som var planerad fick ställas in då vi ej kunde ha större
samlingar. En mindre skara som delade upp sig på området fick ändå uträttat en hel del på
några timmar denna dag. Och även här hoppas vi att vi skall vara tillbaka till det normala och
kunna ha en städdag under året.
Så ska vi summera året så har det trots begränsningar varit en bra båtsommar med en
anläggning vi kan vara stolta över och där vi kan ha det trevligt tillsammans.

Obs: Information angående årsmöte och städdagar kommer via mejl och på vår hemsida.

Vi önskar alla en God fortsättning på det nya året / MBK Styrelse med personal

