Kallelse till höstmöte
Torsdagen den 28 september, Klockan 18.30

Nedan beskrivs lite kring pågående
hallbygge.

Ordföranden har ordet
Ja då är det snart dags att summera
säsongen 2017. Detta är väl en sommar
som man kommer att komma ihåg som
en av de kallare.
För mig blev sommaren ännu kortare
då jag råkat ut för en axelskada som
krävde åtgärder.
Den 17 juni firade vi 60 år. En stor
mängd aktiviteter genomfördes under
dagen. Kvällen avslutades med middag
och dans och slutade inte förrän
musiken tystnade.
Jag vill framföra ett stort hjärtligt tack
till alla som ställde upp och som kom
och gjorde dagen till en fest. Ett tack
även till Dina Försäkringar och
Svenska Sjö för deras medverkan.
Tyvärr drabbades vi av stölder av både
pengar och glass. Detta medförde att vi
under en tid tvingades ställa in
glassboxen efter 16.00. Via Sune har vi
fått tillgång till ett ”rör” där kontanter
kan läggas, så dessa är därmed inte så
lätta att få tag i nu. Naturligtvis tråkigt
att några förstör för så många.
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Planeringen av markområdet framför
hallen är på gång. Vagnar, vaggor och
skrot har forslats undan. Träd och sly
har fällts och en grovplanering hoppas
vi få till under hösten. Ett stort tack till
Dick som sett till att alla träd fallit där
de ska. Åtgärden skapar då en ny stor
plan där vi på ett snyggt och effektivt
sätt kan förvara båtar, vaggor, vagnar,
bilar m. m.
I mitten på augusti drabbades klubben
av stora regnmängder. Detta medförde
överfyllda båtar samt översvämningsproblem. Via rådiga klubbmedlemmar
fixades både båtar och översvämningsproblemen. Ett stort tack till er alla.
Att det rör sig på klubben har även
hörts i media. Ämnen som diskuterats
är skarvar, båttvätten och stölder.
Jag vill rikta ett STORT tack till alla
funktionärer/medlemmar som på ett
fantastiskt sätt bidrar till att klubben
”flyter”.
Hoppas se dig/er på höstmötet den 28
september 18.30.
Jef
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Fönster klubbhuset
Efter installationen har vi nu både
bättre utsikt över hamnområdet och
mer ljus i klubblokalen. Ett stort tack
till Karl Hedin som hjälp oss med
fönster och material. Ett stort tack till
Pudas och Henrik för ett gediget
arbete.

Hörnan i klubblokalen
Bättre begagnade möbler har
inhandlats och idag sitter vi bekvämt
både vid de nya fönstren men även vid
barhörnan.
Båttvätten
Är nu i fullgång och hittills, 31/8, har
det tvättats 108 båtar i varierande
storlek.
Tvätten kommer att vara öppen till den
15 oktober. I jämförelse med föregående år är detta en ökning med hela
61 %. Totalt tvättade vi föregående år
227 båtar, så håller trenden i sig är en
”nyanserad” bedömning att vi bör
passera 300 tvättade båtar.
Tvätten är öppen dagligen och
kvällstid tisdagar. Dessutom varje
lördag från den 2 september till den 14
oktober mellan 10.00 – 14.00.

Lite ”mys” runt möblemanget har
Ann-Sofie och Malin fixat. När man
inte tittar ut på vårt fina hamnområde
så kan man roa sig med att titta på vår
fina Tv. Vi tackar även Audio Video för
att de hjälpt oss med ett programkort.
Tv:n kommer även att användas vid
klubbmöten eller andra arrangemang.
Så nu slipper vi den surrande projektorn.
Som ni säkert märkt har
klubbmedlemmar och gäster möjlighet
att ta en fika till självkostnadspris.

Ytterligare öppethållande kommer så
håll koll på hemsidan.
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Bilder från årets jollesegling
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Ungdomsverksamheten

Våra gäster

Deltagarantalet har legat runt 10-12
ungdomar per gång. Verksamheten har
pågått under veckorna 18-20 och har
varit mycket uppskattade.

Totalt har vi per 31/8, haft totalt 884
gästnätter, fördelade enligt följande.
Husbilar/husvagnar 788 och båtar 96.
För helåret 2016 var motsvarande
siffror 761 respektive 96, totalt 857.
Innebär att båtgästnätterna är
konstanta medan vi kan förvänta oss
en ökning gällande den andra
kategorin.

Ungdomarna har fått pröva på det
mesta, vält båtar för att träna
livräddning, små tävlingar mellan
båtarna. Bollspel mellan båtarna när
de seglat. En bra sommar har det varit.

Omärkta vagnar/vaggor

Som alla förstår är denna verksamhet
ett välkommet tillskott till klubbens
ekonomi. Kundnöjdheten är väldigt
hög och på nästa sida citeras några
omdömen från vår gästbok.

Fortfarande ett problem. ALLA
vagnar MÅSTE vara märka. Detta
gäller även de som förvaras i båthallarna.

Ett stort tack till Ivan som varje kväll
sett till att inkassera avgifterna, även
stort tack till Christer som hela tiden
finns med en hjälpande hand.

Har du ingen märkbricka hämta en
sådan hos Lars. Omärkta vagnar
kommer succesivt att anmälas till
polisen som hittegods. Så se till att
din vagn/vagga blir märk.

Vakthållning
Har fungerat på ett mycket bra sätt och
vi har till dags dato inte drabbats av
några stölder. Samma tilldelningssystem kommer att gälla för 2018.
Frivillig teckning därefter statisk
fördelning med eget ansvar för ev. byte
av vaktpass. Tack till er alla för er
solidariska inställning till denna
nödvändiga åtgärd.
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Ankrace vid 60 års firandet
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redan idag anammat möjligheten till
en flexibel arbetsplikt. Man tilldelas
helt enkelt en arbetsuppgift och gör
den när det passar. Utformningen
tänkte vi ta upp och på höstmötet, så
fundera och kom gärna med idéer.

Drivmedelsförsäljning

Resning av väggar till Båthall 3
Båthall 3
Som alla sett är hallbygget i full gång.
Hallen består av 11 fack. Beräknas vara
färdigställt oktober –november 2017. På
hemsidan kan ni se hur hallen växer
fram.

Arbetsplikten
Invintring sker helgen 7–8 oktober.
Tvätten kommer att lyftas upp direkt
efter den 15 oktober. Detta innebär att
ytterligare insatser kan behövas. Håll
koll på hemsidan och mailutskick.
Arbetsplikten är i dag koncentrerad till
vår och höst. Tillströmningen av
arbetsvilliga medlemmar kan vissa
kvällar ibland vara lite stor. Skötseln
under sommaren kan därför ibland
sakna resurser. En del medlemmar har
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Försäljningen ligger i dagsläget runt
100 m3, vilket är i fas med föregående
år. Även denna är som alla förstår ett
väldigt bra tillskott till klubbens kassa.
Tack Kenneth för ditt engagemang.

Kommande aktiviteter
Den 9 september genomförs årets
eskader. Totalt 17 båtar och 32
personer är anmälda. Information
finns på hemsidan. Aktiviteter i övrigt
under vintern informeras via hemsida
och mailutskick. Har du inte lämnat
din mailadress gör det!

Båtupptagning
Sker den 30 september med kranbil.
Har du frågor kontakta Kjell Sjöholm
070-272 13 34.
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