RAPPORT FRÅN GLIPEN KOMMITTEN 2019

Arbetshelgen 18-19/5
Vi var 24 vuxna som jobbade på arbetshelgen med hyfsat väder , lite sol lite moln och för
årstiden ganska varmt. Det städades som vanligt inne i huset och på altan. Bastun och toan
gjordes fina.

Vi skonade om västra sidan på betongbryggan, började med grillhuset, gjorde rullstolsspång
till altan, rensade boule planen, satte skyddsnät på studsmattorna och klöv en massa ved.
Bastubryggan kom också ut på plats och vi kunde bada bastu på eftermiddagen, skönt
tyckte många. Gemensamt avbrott mitt på dagen för grillning av korv och på kvällen för
middag

På arbetskvällen den 10 juni var vi 12 vuxna som i strålande sol som slog ängen, rensade
boule plan, byggde på grillhuset, rensade hängrännor, målade ”Knuttes stuga” och klöv ved.
Vår skrammeln genomfördes i lätta vindar men mot slutet försvann de helt så tävlingen fick
avbrytas, placeringen blev hur nära mållinjen vi låg, Storscha med Tommy L blev segrare,
Meeri med Göran Ö tvåa samt Tomas B trea med sin Cantarast.
Midsommar var vi ca 30 medlemmar som på eftermiddagen spelade sedvanliga ”Glipen
open” i boule som Torbjörn, Inger och Hasse B kör varje år. Alla båtar måste ställa upp med
ett 2 manna lag sen är det Torbjörn som håller i måttbandet och i år vann ”Mighty Duck”
med Melvin och Anna-Lena. Kvällen avslutades uppe på altan med sedvanliga sånger o där
tillhörande snapsar.
Kräftskivan , då var vi ca 25 medlemmar som åt kräftor tog några snapsar och deltog i
Tomas B och Solvigs sång Quiss där de spelade och sjöng och vi skulle gissa/veta vem som
gjorde orginalet, jätte svårt men fam Maria o Roger Seger vann stort, jättebra initiativ
tyckte alla.

Arbetskvällen i augusti var vi 14 personer ute o jobbade, fin kväll var det, sol och vindstilla
men vid 21 tiden kom regnet, det bara vräkte ner. Trevligt att så många kom, vi röjde/slog
på planen, slog lite i södra skogen, rensade som vanligt boule planen, krattade in grus på
gångarna, byggde på grillhuset, målade på ”Knuttes stuga” och klöv ved.
Höstskrammeln blev även i år en bra avslutning av seglings året och vi var ca 8 båtar som
kämpade och Magnus Holmberg skar mållinjen först vid Glipen med sin scampi, tvåa Roger
Öhman, trea Tommy Lindgren, vinden ojämn ca 5-9m/s men hyfsat väder under seglingen,
regnet kom när vi packade ihop seglen. På kvällen var det prisutdelning på sedvanligt sett
och enligt traditionen åt vi medhavd ärtsoppa och varm punsch som seglings kommiten
håller med, det är alltid en trevlig avslutning på seglings året.
Stängning av Glipen som vanligt i slutet av oktober var glip kommiten ute och stängde ön.
Dvs stöttade upp altan taket, fixade toan inför vintern, tog hem vattenpumpen, drog in
bastu bryggan till betong bryggan för att senare köras in till Kungsör för reparation, firade
ner klubbstandaren, plockade bort bad/räddnings stegarna samt tog upp räddningsbåten
och tvättade av den.

Inför nästa år tänker vi ta det lugnt med projekt, men de här kan vara aktuella:
1 Göra färdigt grillhuset
2 Förankra bastubryggan bättre på den nordöstra hörnet.
3 Förbättra bastu bryggans flyt element ( bryggan är i Kungsör )
4 Kolla kättingen på betong bryggan
5 Börja titta om vi kan göra en dusch mellan vedbod o bastu.
6 Samt normalt underhåll av anläggningen.
Till sist – Glipen kommiten tackar alla som hjälpt till för att göra vår kära ö – GLIPEN till en
trivsam samlings plats för alla.
Glipen kommiten var :
Tommy Lindgren, Bosse o Susanne Fredriksson, Anders Lindbäck, Per o Monika Eriksson,
Jonas Ekström, Peter o Tina Larsson.

