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Bästa VBK-medlemmar,
Säsongens underbara båtdagar verkar fortsätta. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren.
Vi konstaterar att det mesta varit som det ska. Vakterna har i stort fungerat. Inga stölder har kommit till
vår kännedom. Tack vaktchef och alla vakter!
Många båtar ligger fortfarande i sjön denna fantastiska höst. Om några önskar ligga kvar i vinter så
anmäl det till Hamnkaptenen.
Arbetsdagar:
Pga novemberlovet infaller höstens arbetsdagar med två veckors mellanrum.
Första arbetsdagen hålls 24 oktober kl 9-13. Från kl 13 kommer vår klubbmästare Peter som vanligt att
ordna god och värmande skaffning. Glöm inte att anmäla er!
Arbetsdag 2 hålls 7 november kl 9-13.
Vår vaktchef Jörgen slutar nu efter många väl genomförda säsonger. Vi behöver nu någon ny som kan
lägga upp våra vaktlistor.
Arbetet med tilldelning av vaktpass har genom åren varit tidskrävande, många medlemmar utnyttjar inte
årsmötet samt Båtunionens hemsida (BAS) för att boka sitt pass. För att förenkla arbetet, och lyckas
med rekrytering av ny vaktchef föreslår styrelsen att bokning av vaktpass fr o m våren 2016 enbart kan
ske via anteckning i kalendern i klubbhuset eller via BAS. De som inte aktivt bokar pass blir tilldelade ett
datum efter rullande schema.
Nu är det ingen vakt längre, så lägg gärna kvällspromenaden förbi klubben med ett vakande öga!

Annat smått och gott:
Bastun var ett tag ur spel, men med nytt aggregat ångar den nu bättre än någonsin. Tänk på att endast
använda torr ved och färskvatten, så håller den länge!
Nu i upptagningstider så påminner vi om följande:
Inga nycklar till bommen får lånas ut.
Vid sjösättning skall båtägaren vara med.
Tyvärr är nu bommen sönderkörd av medlem, så nu är det fri passage. Lagas snart.
Vi påminner om att parkeringen endast är för VBK:s medlemmars fordon. Inga trailers får parkeras här.
Pga detta så har parkeringen varit väldigt fullt vissa gånger.
Soptunnan står kvar oktober ut. Tänk på att den endast töms varannan vecka! Fulla sopkärl drar gärna
till sig råttor och andra skadedjur, så ta gärna hem era sopor istället!
Vi är tacksamma för alla tips som kan göra vår klubb ännu bättre. Hör av er via mail eller hemsidans
kontaktformulär med bra idéer! Även om ni önskar hjälpa till mer aktivt i styrelsen. Klubben är en ideell
förening, och alla behövs. Nu ser vi fram mot att träffas på arbetsdagarna!
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