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Est. 1963

VBK NYHETSBREV 180522 – sommaren är här?
NU HAR VI KONSTITUERAT OSS
Styrelsen har efter årsmötet konstituerat sig och ser nu ut som följer:
- Ordförande Mats Göthlin
- Vice ordförande Bo Bladholm
- Kassör och vaktchef Oskar Scheiwiller
- Sekreterare Ulrica Ericson
- Hamnkapten Stefan Kolmodin
- Vice hamnkapten Rusty Rose
- Klubbmästare Aleksi Heistola
Vill du komma i kontakt med någon av oss? Maila till info@varmdoviksbatklubb.se !

NYA BRYGGAN SKA INVIGAS!
Som tidigare utlovat kommer vi inviga vår nya brygga med ett litet samkväm och bandklippning söndag
den 10 juni kl 14-17. Vi bjuder på grillkorv, alla medlemmar uppmanas att ta med sig något gott att
dricka och fira denna tilldragelse.

PARKERINGEN
Eftersom vi varje år blir lite fler medlemmar så blir det ofta trångt på vår parkering sommartid.
Parkeringen är endast till för medlemmars bilar och mc när man är ute på sjön. Trailers, vagnar, icke
medlemmars fordon mm ber vi vänligen parkera någon annanstans.

SOPOR
Sopkärlen är till för de hushållssopor som uppstår när man är ute med båten. Sopkärlen är INTE till för:
- Hushållssopor från fastigheter i området
- Metall
- Miljöfarligt avfall
- Större emballage
- Gamla grillar
- Byggsopor
- Med mera…
Precis som man inte skulle ställa påsar bredvid sin egen soptunna hemma så ställer man inte heller
sina soppåsar bredvid sopkärlet om det är fullt. Så fort detta sker kommer måsar och råttor och sprider
soporna över nejden. Därför tar man förstås hem sina sopor om kärlet är fullt.
T o m vecka 24 kommer sopbilen förbi varannan onsdag morgon. Mellan vecka 25 och 34 kan vi få
tömning varje onsdag. De som går vakt natt till onsdag ombeds rulla ut kärlet till vägen (vid brevlådan).
De som går vakt natt till torsdag får gärna rulla tillbaka kärlet till klubbhuset.

BÅTVAKT
Vaktsäsongen är nu i full gång. Rutiner för vakt och ”felanmälan” finns i vaktpärmen i klubbhuset. För att
så snabbt som möjligt få ut information till alla om ev nya stölder så ber vi alla medlemmar som
uppmärksammar detta att snarast kontakta styrelsen via info@varmdoviksbatklubb.se . Då kan vi
snabbt skicka ut ett sms via BAS så att alla kan kolla igenom sina egna båtar. Vi har ingen matrikel i
klubbhuset, detta då en stulen lista kan användas vid inbrott i medlemmars båtar eller hem, samt att vi
måste förhålla oss till GDPR.

GÄSTBRYGGAN
Då arbetet med den nya bryggan inte är klart än kommer gästbryggan inte vara tillgänglig förrän nya
bryggan och landfästet är klart. Detta beräknas ske till nästa säsong.

KLUBBVIMPEL 150kr
De medlemmar som vill pryda sin båt med en fin klubbvimpel kan maila till info@varmdoviksbatklubb.se
Vimpeln kostar 15okr. Hemleverans till dörren ingår, betalning sker per faktura via BAS/mail.
Vi ses på sjön – ha en fin sommar!
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