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VBK NYHETSBREV 171011 – sopor, höstarbete och avgifter 

SOPOR – Följetongen… 
Styrelsen konstaterar att många har nyttjat våra sopkärl i sommar. Kärlen är endast till för 
medlemmarnas båt-hushållssopor. Dessvärre slängs det både det ena och det andra i kärlen, 
vi har hittat ”byggsopor”, målarburkar och allt möjligt. Det är oklart om det är medlemmar som 
slarvar, eller utomstående personer som ser en chans att bli av med sitt skräp på klubbens 
bekostnad. Om vi inte får ordning på detta kan det bli aktuellt att hänga lås på sopkärlen, eller 
att ta bort dem helt och hållet. 

Annars har det i stort sett fungerat bra med soptömning i sommar. Tack till de medlemmar 
som har hjälpt till att rulla kärlen fram och tillbaka. 

HÖSTENS ARBETSDAGAR 
I höst provar vi med att köra arbetsdagarna samma helg: lördag 21/10 & söndag 22/10.  

Vi har fått positiva signaler från kommunen gällande bygglovet för ny brygga. Vi vill därför 
påbörja förlängningen av landfästet bort mot Ålbadet redan i år. De medlemmar som inte dök 
upp på något av passen i våras behöver göra två pass i höst. Vice hamnkapten Rusty och 
klubbmästare Aleksi planerar arbetet tillsammans med våra lagbasarna. Självklart blir det 
traditionsenligt samkväm, i år ses vi efter lördagens pass. Anmäl deltagande till samkvämet 
via info-mailen! 

BETALNING AV AVGIFTER 
Styrelsen lägger ner mycket tid på att följa upp att alla avgifter betalas in. Majoriteten av 
medlemmarna sköter sig, men de som inte gör rätt för sig genererar mycket arbete.  

Styrelsen har beslutat om en policy för hantering av släpande betalningar. De medlemmar 
som trots upprepade påminnelser inte gör rätt för sig kommer att uteslutas ur klubben. Vi vill 
påminna om vad som står i stadgarna:  

- Utebliven betalning av avgifter utgör skäl för uteslutning och avslutande av medlemskap. 
(När ett medlemskap är avslutat krävs att ny inträdesavgift på 10.000 kr erläggs om man 
vill bli medlem igen.) 

- Båtplats ej får tas i anspråk förrän årsavgift är betald. 

Avisering/faktura skickas ut automatiskt per mail via BAS-systemet hos Båtunionen. I mailet 
finns en länk som man klickar på för att se och skriva ut fakturan. Avgifter betalas in på 
bankgiro, OCR-nummer ska anges för spårbarhet. Om man är osäker på om man har fått en 
faktura eller ej kan man kontakta styrelsen via info-mailen, eller ringa kassör Jörgen. 

VINTER-LIGGARE 
De medlemmar som önskar ha sin båt kvar i sjön över vintern ombedes kontakta styrelsen/ 
vice ordförande Bo. Debitering av vinter-el startar 1/11. 

Vi ses på arbetsdagarna!  

Styrelsen // Mats, Bo, Stefan, Ulrica, Rusty, Jörgen, Aleksi och Oskar 


