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Snart slut på båtsäsongen! 

Upptagningen av båtarna börjar närma sig och då är det en hel del att tänka på. 

Se över pallningen så den är fungerande till upptagningen 6-7 oktober. Tider för när just er båt ska tas 

upp kommer sättas upp på klubben och även läggas ut på hemsidan ca 2 veckor innan upptagningen.  

Ni som är nya medlemmar kallas till ett möte 25/9 kl.19.00 där ni får information om hur det går till och 

vad som gäller. Även de som sjösätter sina båtar själv kallas till mötet och förväntas komma då det 

finns nyttig information även för er. 

Arbets– städ- och vaktpass 

Alla båtar genererar 2 arbetspass och ett städpass/år. Nu är det endast ett städpass kvar 

den 28/10 kl.10.00  

Har ni inte gjort alla pass kommer en faktura på missade arbets-städpass i november. 

Vaktpassen fortsätter ett bra tag till. Efter upptagningen är det vakter dygnet runt.  

(Var lite observant...En del har missat sina vakter då de sett fel på datumet på just kl.01.00 tiden.) 

Ser ni skumma typer som rör sig inom området gå fram och fråga om ni kan få se passerkortet, det är 

faktiskt dagtid de flesta stölderna sker på båtklubbar runt om. Naturligtvis släpper vi inte ut eller in  

okända personer genom grinden. Endast 1 bil/öppning! 

Förarbevis 

Nya medlemmar som ännu inte visat upp att 

de har förarintyg behöver göra det, alternativt 

gå kursen. Ni kan anmäla er och gå kursen på 

Bs Arken i vinter. Vi mailar ut information om 

kurserna i november. 

 8/11 Höstmöte kl.19.00 

Ett bra tillfälle för er att göra er röst hörd och 

framföra era synpunkt och förslag. Ni får inform-

ation om vad som är aktuellt när det gäller  

Bottenmålning, mätning av gifthalter mm 

Ni kommer få kallelse via mail när vi närmar oss.  

Miljö: 

Vi mätte gifthalten på hälften av båtarna i hamnen under våren. Resten av båtarna ska mätas direkt 

efter upptagningen. Dessa värden ska räknas om och tolkas. Info kommer senare. 

Viktiga datum: 

22/9 Upptagningslister sätts upp 

25/9 Kanslikväll kl.18.30-20.30 samt     

        Information inför upptagningen för nya    

        medlemmar kl.19.00 

2/10 Kanslikväll kl.18.30-20.30 samt möte 

         kommenderade inför upptagningen     

         kl.19.00 

 6-7/10 Upptagning 

9/10 Kanslikväll kl.18.30-20.30 

28/10 Städdag kl. 10.00 

6/11 Kanslikväll kl.18.30-20.30 

8/11 Höstmöte kl.19.00 

Seglingsprogram: 

Seglingssäsongen är slut. Prisutdelning  

till vinnare av årets seglatser kommer  

ske på Höstmötet den 8/11. Det kommer  

vara en del aktiviteter under vinterhalvåret  

men det får ni info om när det närmar sig. 


