
Ordförandebrev december 2022 

God Jul och Gott Nytt år alla ESSare 

Till slut dök den upp, vintern alltså. Och det med besked. Våra fina båtvatten ligger nu med 

prima skridskois! Hoppas att alla fått i ordning båten för vintervila så att jul och nyår kan firas 

i någotsånär lugn och ro.  

Sedan sist har vi genomfört föreningens höstmöte i Korsängsskolans aula och, i stor enighet, 

bestämt de grova dragen i verksamhetsplaner och budget. Ni som inte var med kan hitta 

både dragningen och protokollet på hemsidan som ligger som länkar på hemsidans 

nyhetsflöde och rubriken kallelse från 22 oktober.  

Vi fick även en dragning av Frej Rydhem i framtidsgruppen om medlemsenkäten. Vi skall 

analysera och fundera lite mer på den framöver men en kort sammanfattning enligt Frej är 

en relativt stor samstämmighet att inte göra stora förändringar utan fortsätta med linjen 

båtklubb med arbetsmöjlighet (låter inte det sista ordet bättre än arbetsplikt?) Det är ju med 

diverse små saker vi gör tillsammans vi bidrar till att stärka gemenskapen. Enkäten innehåller 

en hel del enskilda kommentarer som vi skall fundera vidare på så vi kommer inte ha brist på 

ideer och uppgifter. 

Den 12 november hade vi en uppskattad årsfest med prisutdelning i Lambert Hall. Kul. Varför 

heter lokalen så? Jo, en av värmeverkets första chefer, den visionäre Hans Österberg, hade 

även Lambert som förnamn. Andra aktiviteter är att vi kör igång navigationskurs samt att 

ungdomarna varit på sedvanlig planeringsresa till Sälen. Vi har även lagt det vi kan av våra 

egna anläggningar i vintervila. El på varvsområdet utomhus öppnas för batteriladdning 6 till 

9 januari 2023, men är det någon som har ett akut kortvarigt krisbehov av el så kan vi öppna 

upp tillfälligt. 1 april räknar vi med att sätta på elen permanent igen. 

Förutsättningarna och planeringen för att köpa in båttvätten inom ramen för LOVA-projektet 

är nu klara och vi räknar med att installera den på Klubbholmen i vår. Nästa sommar kan alla 

frimätta båtar se fram emot att några bottentvättar ger bättre båtfart och mindre 

bränsleförbrukning.  

Årets sista styrelsemöte är avklarat med fokus på planering framöver. En viktig komponent 

som vi gick igenom är det förslag på kommunikations-strategi som Elin och IT-gruppen tagit 

fram. Vi upplever ju att vi kan strukturera vår informationsspridning bättre för att nå alla 

medlemmar på ett bättre sätt. Vi skall även försöka förbättra vår externa kommunikation till 

tex kommun och myndigheter. Kommunen tex ser oss inte som den ideella organisation vi är 

med omfattande verksamhet även på tex ungdoms och tävlingssidan utan mer som 

”Enköpings Båtförvaring”. Vi återkommer med mer information senare. 

Framöver händer också en del, tex flyttades seglarpuben från december till den 15 februari. 

Även om temat är segling så är naturligtvis alla välkomna att vara med och prata båtliv under 

lättsamma former. Håll ögonen, det kommer att hända mer under vintern! Så därmed slutar 

jag som jag började, alla tillönskas en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 
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