Verksamhetsberättelse
Grötö Kappseglings Klubb
Verksamhetsåret 2004
Klubben har under 2003 haft 281 medlemmar av vilka 98 har varit juniorer.
Styrelsen har haft 6 stycken protokollförda sammanträden och har bestått av Caroline Kjellberg (ordförande),
Calle von Tell (kassör), Mats Lindkvist (sekreterare), och Jonas Lindkvist och Percy Nordblom
(materialförvaltare) Annika Eriksson, Malte Roggentin och Boel Lanne.
För tolfte året i rad har klubben arrangerat seglarskola. Den hölls vecka 27 (första veckan i juli) och 21 barn och
ungdomar deltog. Instruktörer var Hanna Leffler och Erik Norberg . Både optimistjollar och båtar lånade av
Grötö-Göteborg Seglarsällskap seglades, samt klubbens egen 606.
Den planera vuxensegelskolan ställdes in pga få anmälningar.
För första gången 3-4 juli stod klubben som arrangör för Andunge VM (Andunge Västkustmästerskap) som av
tradition seglats längre norr ut på kusten. Efter att vädergudarna fått säga sitt på lördagen bjöds spännande
segling i solskenet. Gunnar hade arrangerat en trevlig kräftafton på Västerhav och många seglarskrönor avnjöts.
På söndagen lyckades vi trycka in en extra segling så att det tillslut blev 5 genomförda seglingar varav en fick
räknas bort. Segrare blev dessvärre inte den lokala Grötö-besättningen med Katarina och Gunnar utan istället
vanns pokalen välförtjänt av Sjögren/Holmen. Kul att så många Grötöbor ställde upp som funktionärer! Klubben
bugar och bockar.
Midsommar avfirades traditionsenligt på dagen med lekar för barnen och glassförsäljning.
På kvällen ordnades dans till orkester samt korv och ölförsäljning.
På Grötödagen arrangerades kajakpaddling runt ön, segling samt tävling för "Övriga Flytetyg" på bana utanför
Svikten. En loppmarknad genomfördes också med gott resultat. I samband med detta underhölls barnen med en
inhyrd clown och ansiktsmålning mm.
På kvällen serverades mat, öl och vin i tält på hamnplan. Därefter spelades upp till dans av inhyrda orkester.
Dessutom erbjöds korv och ölförsäljning och spel på chockladhjul.
Klubbens hemsida utvecklas och hålls aktuell genom Per Ljungs försorg.
Under våren inköptes en ny segelbåt, en 606:a att kostnadsfritt utnyttjas av föreningens medlemmar.
Under hösten införskaffades också en egen ölkran att användas vid föreningens arrangemang.
De under förra verksamhetsåret köpta kajakerna användes flitigt under sommaren av föreningens medlemmar.
Boulebanan förbättrades och underhölls. Grötömästerskapen i boule anordnades under trevliga former.
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