Verksamhetsberättelse för 2013
Margretelunds Båtsällskap

Den ideella och allmännyttiga båtklubben Margretelunds Båtsällskap, MBS, stiftades 26 januari 2012
med målsättningen att få ta över ansvaret för uppläggningsområdet vid Ulvsundavikens södra strand
efter att Margretelundsvarvet AB aviserat sitt frånträde per 2012-06-30. Avsikten är att, på samma
sätt som våra grannklubbar, verka för ett livaktigt båtliv för våra medlemmar.
År 2013 är det första hela året som MBS har verkat fullt ut. I det praktiska arbetet på varvsområdet
samverkar vi med systerklubbarna, även om det mesta arbetet ligger på vår varvsorganisation.
Sjösättningen i våras fungerade mycket bra, allt "flöt på" till medlemmarnas belåtenhet.
Torrsättningsarbetet i höstas blev inte helt friktionsfritt mest pga planeringskrockar med främst RBK.
Liksom förra hösten drog vi på MBS det tyngsta lasset vad gäller planeringen och verkställandet. Men
på det hela taget fungerar det praktiska samarbetet. Benny Erling är fortfarande den som utför
utflyttningen av båtarna på planen.
Inom UVF är åsikterna om hur varvsföreningen ska vara organiserad fortfarande vitt skilda. Vid möte
med Stockholms Stads idrottsförvaltning i slutet av maj ventilerades de olika åsikterna mycket livligt.
Härvid fick MBS:s åsikt (att båtägarna på Maggan ska direktanslutas till UVF) visst stöd av SMBF:s
representanter.
Under sensommaren besöktes Magganområdet av Thomas Wiklund från idrottsförvaltningen. Vid
bryggan och på planen finns ett antal båtar, trailers och annat "skräp" med okända ägare som är kvar
sedan MVAB-tiden. T.W. lovade att staden ska rensa upp detta arvegods och satte röda lappar på
diverse saker med hot om bortforsling. Härav blev inget då torrsättningsperioden drog igång strax
efter lappningen. Löftet om bortforsling kvarstår till våren 2014.
Något arrendeavtal med Staden har ännu inte kommit till stånd. Vi har inte fått klarhet hur ansvaret
för området ska fördelas. UVF har inte heller fakturerats någon hyra för området. Det har antytts att
det är UVF som ska ansvara för Magganområdet och att hyran för 2012 ska vara densamma som
MVAB hade, men att för 2013 och kommande år ska nya arrenden avtalas. Området är i stort behov
av översyn och renovering. Men då inget avtal finns så vet vi inte vad Staden och UVF avser att
prioritera. I vår balansräkning finns avsatt 175000 kr i reservfond .
MBS har nu full tillgång till SBU:s registreringssystem BAS-K. Lars H. och Sten S. sköter systemet och
Anders R. har gått kurs i höstas för att även han ska kunna använda det. All registrering,
kommunikation och avgiftsavisering går genom BAS-K.
C:a 20 medlemmar har lämnat oss under året och c:a 20 nya har välkomnats.
MBS har vid årets utgång 240 aktiva medlemmar.
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