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Stadgar, Miljö–
och varvsregler samt annan
information
finns på:

Sommens Motorbåtsklubb

Hej!

Information

Nu tar vi nya tag igen och hoppas att 2013
blir en bättre sommar rent vädermässigt än
vad den förra var.

Välkommen på årsmöte i vår klubblokal, onsdagen den 17 april, klockan 19.00. Efter mötet bjuder vi på lättare fika.

Ta dig gärna tid att besöka årsmötet den 17
april i klubbstugan. Det tycker vi skulle vara
trevligt och det kommer säkert du också att
tycka.

Välkommen till varvet också den 5 maj kl
09.00 då vi hjälps åt att städa upp efter vintern och öppnar varvet för båtsäsongen.
Varvsgruppen ansvarar för planering och fördelning av arbetsuppgifterna.

Arbetet med att skapa ordnade förhållanden
uppfräschning på varvsområdet fortskrider. I
juni ska schaktning och iordningställande av området på södra
udden ske. Har du några frågor
så är Kent Drotz den som håller i
det hela. På somrarna kommer
hädanefter inga båtar eller vagnar att få stå
uppställda på den södra udden. De båtägare
som har sina båtar där kommer att kontaktas
i ett separat brev och då ombedjas att flytta
till annan anvisad plats. Området kommer att
upplåtas till parkeringsplatser för bilar under
somrarna. Båtar som ligger på det området
skall fortsättningsvis sjösättas senast den 15
juni, så att vyn över sjön hålls fri från tomma
vagnar och landseglare.
Med vänliga
klubbhälsningar från styrelsen

Om väderleksprognosen lovar fint väder kan vi
snabbt bestämma att grilla tillsammans någon
lördagskväll. Vi annonserar, med kort varsel,
om sådana evenemang på vår hemsida och
på anslagstavlan på varvsområdet.
Styrelsen vill skicka ett varmt
tack till alla medlemmar, som
visar klubben och de som
jobbar ideellt, respekt genom
att betala avgifterna inom utsatt tid.
Vi vill också tacka dem som märker upp sina
båtvagnar med medlemsnummer:
(Medlemsnr: XXX) och ser till att väder och
vind inte gör texten oläslig genom åren.
Vi ber Dig att kontakta varvsgruppen om någonting går sönder eller saknas när Du jobbar
nere på varvet. Ställ tillbaka saker såsom
pumpar, skarvkablar, domkrafter med mera,

där Du tog dem, så andra slipper att leta efter
dem. Om du behöver låna något under en
längre tid - kontakta varvsgruppen.
Under Sommaveckan, vecka 31, hoppas vi att
du tar dig tid att heja på Sommens egna lag.
Tävlingarna går av stapeln i Malexander, Hårdaholmen, Norra Vi och Torpöns färjeläge.
Blankett för ansökan om förtöjningsplats
finns på vår hemsida. En avgift om 100 kr/år
för att få behålla sin plats i bryggkö kommer
att tas ut av köande medlemmar.
Klubbvimpel och lite annat klubbmaterial
finns att beställa hos kassören.
Välkommen till varvet den 13 oktober kl
09.00 så hjälps vi åt att plocka undan och
förbereda varvet för vintern. Varvsgruppen
har ansvar för planering och utdelning av
arbetsuppgifter.
Ni som besöker toaletten på varvsområdet!
Glöm inte att alltid lämna toaletten i det skick
som ni själva vill ha den i när nöden tvingar er
dit.

Årsmöte!
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