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VBK NYHETSBREV 180206 – årsmöte, arbetsdagar och annat
ÅRSMÖTE 13 MARS KL 19
Styrelsen förbereder nu för fullt inför årsmötet. Vi jobbar med bokslut och filar på propositioner för mötet
att ta ställning till. Vi har gjort en ny översyn av stadgarna, med syfte att modernisera och förtydliga. Vi
presenterat också ett förslag till ny prissättning av båtplatser i hamnen.
Som vanligt skickas alla handlingar ut per mail samt laddas upp på vår hemsida, detta görs två veckor
innan mötet. Håll utkik i mailboxen – vi kommer även ha en omgång av handlingarna tillgängliga i en
pärm i klubbhuset. Titta gärna förbi och läs i pärmen, men låt den ligga!

VÅRENS ARBETSDAGAR OCH NYA BRYGGAN
Eftersom det är en ny brygga på ingång så kommer vi behöva jobba lite extra i år, vilket vi flaggade för
redan i höstas. Som brukligt vid brygg-bygge så är det tänkt att den nya bryggan ska börja monteras när
isen har släppt. Målet är att bryggan ska tas i bruk till säsongstart.
Våra hamnkaptener Stefan och Rusty sköter planeringen av arbetsdagarna. De kommer skicka ut
kallelser till arbetspassen. Arbetena fördelas i vår ut på tre dagar, vi hoppas på bra uppslutning till
samtliga pass. Sätt gärna en bock i almanackan redan nu för dessa datum:
-

Lördag 7 april
Lördag 14 april
Söndag 15 april

BETALNING AV AVGIFTER – OCKSÅ EN FÖLJETONG
Styrelsen fortsätter - tyvärr - med att lägga ner oproportionerligt mycket tid på att följa upp att alla
avgifter betalas in. Majoriteten av medlemmarna sköter sig ju, men det fåtal som inte gör rätt för sig
genererar mycket arbete. Vi ser också att det ibland är samma personer som ”släpar och slarvar” år
efter år.
Enligt stadgarna – som vi medlemmar gemensamt har antagit - utgör utebliven betalning av avgifter skäl
för uteslutning. För att försöka råda bot på den stundom låga betalningsmoralen kommer styrelsen
tillämpa uteslutningsklausulen mer frekvent.
Enligt samma stadgar debiteras medlem som ej utför sin arbetsplikt 600kr per gång, eller som uteblir
från bokat vaktpass 2.500kr per gång. På förekommen anledning vill vi upplysa om att frånvaro pga
sjukdom inte innebär att man slipper betala. Är man förhindrad att delta skickar man en ersättare.
Sjukintyg accepteras sålunda inte.
Vi påminner om att alla klubbens fakturor skickas ut automatiskt per mail via BAS-systemet hos
Båtunionen. Bifogar en ”lathund” som visar hur mailet ser ut, samt hur man ska göra för att öppna
fakturan och skriva ut den.

I ÖVRIGT ALLT LUGNT, NÄSTAN…
En vinterliggare drabbades tyvärr av inbrott före nyår. I övrigt har inga incidenter inrapporterats till
styrelsen.
De byggmaskiner och containers mm som står på klubbens parkering kommer tas bort inom kort.
Och till sist: ett tack till den anonyme medlem som har donerat en fyr i miniformat till klubbhuset!
Vi ses på årsmötet – snart är det vår!
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