CHRISTIANSTADS SEGELSÄLLSKAP
VERKSAMHETSPLAN 2022
”C4SS ska verka för att väcka och underhålla intresset för segling samt för gott kamrat- och sjömanskap.
I medlemmarnas intresse ska sällskapet uppföra och förvalta, bryggor, klubbhus, vinteruppläggning och
uthamn för i första hand segelbåtar.!
(C4SS stadgar §1)
KLUBBTJÄNST
De anläggningar som medlemmarnas ideella insatser byggts upp enligt ändamålsbestämmelsen fordrar god
skötsel, underhåll och förnyelse såväl för vår egen trivsel och säkerhet som för att attrahera nya medlemmar
samt ge en positiv uppfattning om C4SS. Ökade service- och miljökrav kan medföra behov av förändringar.
För att driva verksamheten till rimliga kostnader har alla båtplatsinnehavare obligatorisk klubbtjänst om
minst 10 timmar per bryggplats. Närvaro ska redovisas. Ej utförd klubbtjänst debiteras.
Klubbtjänsten ger utöver skötsel och förbättring av våra anläggningar tillfällen att träffa och andra båtägare.
C4SS bjuder på grillad korv och fika vid våra gemensamma arbetsdagar.
För säsongsstart och -avslutning planeras arbetsdagar i C4SS:s småbåtshamn och på jolle planeras lördagar
den 17 april, 8 maj, 2 oktober och 22 oktober samt på Lindö lördagen den 27 mars. Särskilda arbetsdagar
ordnas för mindre projekt för olika arbetsgrupper.
EKONOMI
Sällskapets ekonomi är god. Beredskap för bättre gästhamns-service, miljöanpassning mm kräver god kassa
samt att ökade intäkts- och bidragsmöjligheter söks. Rationalisering av administration och inköp av skötsel
under sommaren krävs för att underlätta det ideella arbetet.
Vi fortsätter fokusera på elanvändning samt mätning och betalning av förbrukning.
Det saknas en förteckning över C4SS inventarier. Planen är att upprätta en inventarielista under hösten 2022.
Kommunen avser utveckla området i anslutning till vår småbåtshamn inom ramen för gällande detaljplaner.
C4SS följer kommunens arbete för området för att tillvarata våra intressen och är positiva till förbättringar i
området i samverkan med andra.
Arrendet för småbåtshamnen löper till 31/12 2028. Förhandling om längre arrenden har påbörjats. För jolle
finns förslag om arrende på 10 år med förlängningar på 4 år. Arrendet för Lindö gäller t o m 2026. I tillägg
regleras sjösättningskajen, uppläggningsplatser på yttre uppläggningsplats samt el -och vattenförsörjning till
jolle från teknikbyggnaden på vår gamla uppläggningsplats.
INFORMATION
Hemsida kommer flyttas, moderniseras och kompletteras med en webshop.
Motion gällande medlemsundersökning som inkom inför höstmöte kommer att genomföras under 2022.
Motion gällande avtal med Åhus Marina nya ägare och C4SS har inletts av styrelse och pågår.

BIDEVIND & SLÖR

Utges med två nummer i maj/juni och november/december.
MEDLEMSMÖTEN
Årsmöten planeras hållas i klubbhuset söndagen den 13 mars och höstmöte söndagen den 20 november.
UTBILDNING OCH TEMAMÖTEN
Tematräffar om segling, båtvård, säkerhetsfrågor samt utbildning för medlemmar som förar-, kustskepparoch VHF/SRC-intyg och båtmanövrering eftersträvas. Intresseanmälan för att gå någon av dessa kurser kan
göras till styrelsen. Styrelsen undersöker intresset och möjligheterna för att hålla kurs i hjärt- och
lungräddning och göra flytvästkontroller under 2022.
Vid intresse planeras kurs i kölbåtssegling i försommar och om möjlighet genomföra ”prova på segling” eller
liknande för att öka intresset för båtliv och segling.
SEGLINGSNÄMND
C4SS ska stödja klubbtävlingar, Hanösegling och eskadersegling samt temamöte om utrustning och segling.
Klubbseglingar planeras genomföras lördagar 21 maj, 11 juni, 20 augusti och 3 september.
JOLLE
Utbildningsverksamhet med nybörjar-och fortsättningskurs för ungdomar under sommaren samt en
vuxenkurs. Eventuellt fler ungdomskurser om tränare kan rekryteras. Ökad informationen om våra
seglarskolor till boende i närområdet. Under sommaren planeras klubbtävlingar onsdagskvällar samt
tårtsegling och klubbmästerskap veckoslut. Alla medlemmar är välkomna till jolles grillplats efter
onsdagsseglingarna.
Arbetsdagar för iordningställande inför sommaren och skötsel av byggnader i april, maj och juni samt
avställning i höst.
KLUBBMÄSTERI
Vår- och höstfest vid segelsäsongens början och slut, lördagen den 14 maj respektive lördagen den 3
september. Midsommarfirande i klubbhuset eller utomhus som 2021.
Gemensam grillning och fika under arbetsdagar samt vid sjö- och torrsättning heldagar.
Alla välkomna till grillning vid Ålaboden torsdagskvällar.
GÄSTHAMN
Under maj-september gästhamns verksamhet - grönmarkerade platser på bryggnock och platser som inte
används. Förmedling av hamn- och turistinformation samt utlåning av cyklar.
Hamnvärdar från 24 maj till 12 september för gästservice, betalning, tillsyn och städning. Feriearbetande
ungdomar i 9 veckor och medlemmar/klubbtjänst i 8 veckor. Självbetjäning i början och slutet av säsongen.
Betalning med Swish och kort eftersträvas för att minska kontanthantering och underlätta för hamnvärdar.
Alla båtägare ska grön-markera sin plats när man lämnar den mer än två dygn. Ändrad ankomsttid kan
meddelas hamnvärd på tel 0725 21 17 76. Våra båtar ska ha förenings flaggan hissad för att underlätta för
våra hamnvärdar.
I enlighet med beslut på höstmötet 2021 jobbar vi med planering och projektering av en servicebyggnad för
gästhamnen.
Förbättrad gästhamns skyltning, ev med flaggstänger, vid hamnen för bättre synlighet för gäster.

HAMN
För närvarande relativt lång kö till bryggplatser - segelbåtar har förtur till plats. Möjligheten att erbjuda
tillfälliga bryggplatser tillvaratas under senvåren och sommaren.
Funktionärer utför egenkontroll av bryggor, mastkran, säkerhets- och räddningsutrustning och belysning.

Löpande inspektion och översyn av brygg förtöjningar, bommar och landgångar. Byta defekta ljuskällor och
CEE-uttag. Montera fler elmätare för att få bättre överblick av elförbrukningen på de olika bryggorna.
Åtgärda förtöjning av landgång på brygga 6 och eventuellt flytta bojstenar. Fall på signalmasten måste
ersättas.
SJÖ- OCH TORRSÄTTNING
Gemensam sjö- och torrsättning ordnas för att underlätta för båtägare och hålla låg kostnad. Lyftavgifter ska
täcka kostnad. Högre avgift vid lyft lördagar. Lyft med kranbil både fredag och lördag förutsätter tillräckligt
många anmälningar, annars en dag.
Sjösättning sker fredag 29 april med mobilkran samt fredag/lördag 6 - 7 maj och
20 - 21 maj med kranbil.
Upptagning preliminärt fredag 7 oktober med mobilkran samt fredag/lördag 23 - 24 september och 21 - 22
oktober med kranbil.
UPPLÄGGNINGSPLATS
Årlig avjämning av grusvägar inför sjösättning och upptagning. Utförs med befintligt grusmaterial och av
medlemmar. Anlita Samhall för ogräsröjning runt midsommar.
Uppsättning av lyktstolpe som tidigare demonterats i planens östra del pga bättre åtkomst för kran. Utföres
av entreprenör och medlemmar.
På sikt finns behov av att inhägna västra och nordvästra sidan mot Marinan och Baron förslagsvis med så
kallade pålkap", prefabricerade betongelement.
Målsättning att liksom tidigare organisera planen och båtarnas placering för att tillgodose de olika önskemål
som finns för att möjliggöra flexibla lyfttider.

MASTSKJUL
Sätta upp märkskyltar för bättre och lättare identifiering av mastplats och för att undvika att master placeras
fel.

KLUBBHUS/FASTIGHET
Tillsyn och skötsel av våra klubbhus utvecklas. Underhåll prioriteras med stöd av statusbesiktning.
Besiktning av jolles klubbhus 2021 visade stort underhållsbehov. Bör påbörjas 2022.
Storstädning vid arbetsdagar vår och höst. Hamnvärdar städar entré och hygienutrymmen sommarhalvåret.
Städning i klubbhuset köps in före extern uthyrning och utförs under vinterhalvåret av arbetsgrupp.

MILJÖ/YTTRE SKÖTSEL
Angeläget att behålla den skötselnivå som uppnåtts och vårda nyplanteringar. Allmän städning, röjning och
gräsklippning vid arbetsdagar vår och höst. Skötsel köps in från mitten av maj till mitten av september.

LINDÖ
Arbetsdag hålls under tidig vår. Separat inbjudan skickas ut under Mars månad. Årlig röjning och skötsel av
grönytor samt underhåll av stugan, grillplats och utemöbler. Montera upp nytt gräsklipparhus. Laga hål /
slitage på landgången med betong och armering. Plan finns på att riva boden / förrådet och på plattan resa 3
stolpar för upphängning av två styck utehängmattor.

CHRISTIANSTADS SEGELSÄLLSKAP
AKTIVITETER 2022

Söndag 13 mars

Årsmöte i Klubbstugan

Lördag 9 april

Arbetsdag 1 - småbåtshamn och jolle

Fredag 29 april

Sjösättning mobilkran – anpassat genomförande

Fredag 6 o lördag 7 maj

Sjösättning kranbil

Lördag 7 maj

Vårfest/Säsongsinvigning/Klubbsegling

Lördag 14 maj

Arbetsdag 2 - småbåtshamn o jolle

Fredag 20 o lördag 21 maj

Sjösättning kranbil

Lördag 11 juni

Klubbsegling

Maj – september

Gästhamn - hamnvärdar:
24/5 - 20/6 kl. 18.00-18.30 medlem/klubbtjänst;
21/6 - 15/8 kl. 9.00-10.00 och 17.00-19.30 ungdomar;
16/8 - 12/9 kl. 18.00 18.30 medlem/klubbtjänst

22 juni - 17 juli

Seglarskolor jolle
Prel.nybörjarkurs 27/6 - 1/7 heldagar
Prel.fortsättningskurs 4/7 - 8/7 heldag
Vuxenkurs v22

Lördag 20 augusti

Klubbsegling

Lördag 3 september

Klubbsegling (Hanö lördag - söndag?)

Lördag 10 september

Säsongsavslutning/höstfest

Fredag 23 o lördag 24 september Torrsättning kranbil
Lördag 1 oktober

Arbetsdag 3 - småbåtshamn och jolle

Fredag 7 oktober

Torrsättning mobilkran

Lördag 22 oktober

Arbetsdag 4 - småbåtshamn o jolle

Fredag 21 o lördag 22 oktober

Torrsättning kranbil

Söndag 20 november

Höstmöte

