Information om förslag till sammangående med BSK Sextanten
Den 2a december genomfördes ett virtuellt möte där vi medlemmar i GBK fick information
från BSK Sextanten om deras verksamhet samt möjlighet att diskutera förslaget att slå
samman våra klubbar. Vid mötet närvarade ca 10 medlemmar. Idén om en sammanslagning
har tidigare framförts av en GBK-medlem och aktualiserades i våras av BSK Sextanten.
Vid mötet framkom att ett sammangående både skulle ge och kosta. Nedan finns en
sammanställning över vad som framkom.
Information om Sextanten
Sextanten är en mindre båtklubb, 55 medlemmar. GBK har ca 70medlemmar. Man vill vara
mindre och gemytlig. Medlemsantalet minskar på grund av allt högre medelålder.
Klubben köper under våren sin Klubbholme Stora Krogen (alldeles söder om WSS, Kedjeön).
Köpet sker till ett ok pris och kommer att påverka klubbens ekonomi i positiv riktning då
arrendet varit högt.
Man har traditioner med valborgsfirande, midsommarfirande, kräftskiva, familjedag, någon
kappsegling (familje-kapp) och andra aktiviteter som öppnings- och stängningshelg med vår
och höst fix. Det finns en förvaltningsgrupp för Stora Krogen.
Man har en ungdomssektion, seglingssektion och har haft någon optimistkurs.
Man har segeljollar), kajaker, jollar, gummibåtar och paddleboard.
Stora krogen är en ö med några bryggor, eluppvärmd bastu, vedeldad badtunna och
klubbhus.
För två år sedan genomfördes en stor bryggrenovering. Nu planeras för att lägga ut nya
betongbryggor (som idag ligger på Sundbyholm), bygga ny bastu och fixa ett gästrum.
Vid ett sammangående
Vid ett sammangående får samtliga medlemmar i den nya sammanslagna föreningen tillgång
till tillgångar och aktiviteter och förväntas delta i skötsel och utveckling.
GBK Sextanten ser fördelar med att slå ihop klubbarna framför allt genom det ökade
medlemstalet, att vi är många fler och har yngre medelålder. Vår möjlighet att ta upp
båtarna och ställa dem på grusplan är inte det attraktivaste. Troligen kommer de som idag är
medlemmar i Sextanten att fortsätta ta upp sina båtar på det sätt var och en av dem har det
ordnat idag.
Vår verksamhet skulle alltså mer likna en ”vanlig” båtklubb efter ett sammangående. Vår
idag blygsamma medlemsavgift på 300 kr (400 första året) ska jämföras med BSK Sextantens
1000 kr. Med den avgiften bedömer Sextantens styrelse att ekonomin efter en
sammanslagning är stabil. En differentiering där små båtar betalar mindre och stora båtar
mer har diskuterats.

Hur går vi vidare
På tisdagen den 15e december har GBKs styrelse ett styrelsemöte där vi ska diskutera hur vi
går vidare för att få veta våra medlemmars synpunkter på förslaget. Ännu så länge finns bara
dokumentationen ovan.
Målsättningen är att vi ska kunna fatta något beslut om vad vi säger om förslaget vid vårt
årsmöte i mars. Vi vill nu uppmana våra medlemmar att diskutera, fundera och ställ frågor
till varandra och oss i styrelsen, så att vi har alla fakta på bordet vid årsmötet.
Vi ska också vara medvetna om att man från Sextantens styrelse hälsar att vi inte behöver
säga definitivt ja eller nej nu, den här tanken kan leva och utvecklas vartefter. Vi kan alltså se
det lite som vid kärnkraftsomröstningen 1980, det finns en Linje 2, en Nja-linje om vi vill!

