Nr 4 November 2017

Det går alldeles för fort sommartiden i hamnen.
Det händer mycket i Stockholmsbåtliv och självklart blir vi som båtklubb
påverkade av de beslut som kan tas. Många av förslagen är inte
klubbade och jag tycker det är bra att ni medlemmar får info om de
tankar som finns inom Stockholmsstad. SMBF som är vårt förbund som
förhandlar för alla båtklubbar har haft ett möte med idrottsförvaltningen
och dessa punkter togs upp:
- Momsfrågan ej klar
- Bristande underhåll av pontoner och markområden– vilket ansvar tar
staden
- Avisering om höjda avgifter för båtklubbarna – 100% höjning – orimlig
höjning – moms kan tillkomma på båtplatser
- Nya Arrendeavtalen har ännu inte tecknats med Stockholmsbåtklubbar–
stopp i arbetet
- IF s budget saknar pengar för fortsatt utbyggnad av
latrintömningsstationer, de saknar pengar för stadens bristande underhåll
och de saknar pengar för inköp av borsttvätt för båtbottnar.
Vill du hålla dig informerad av vad som händer gå in på www.smbf.org

Inom GBS händer det saker snart har vi vårt traditionella adventsfika, ni är alla välkomna den 3 december kl 13.00 till
hamnen. Vi har också firat vår fantastiska hamnkapten som hunnit bli 75-år, stort Grattis Lasse, från oss alla. För de
personer som är funktionärer eller är ledamöter i styrelsen händer det att livssituationen förändras pga arbete, barn, etc
därav söker vi några nya härliga medlemmar som kan tänkas vara med och ta hand om vår klubb. Vi söker dig som vill
ta på dig ett styrelseuppdrag eller dig som vill ha en funktionärsroll, är du intresserad kontakta valberedningen Mikael
(Lalle) 0730436390 el Denise 0737097530
I styrelsen planerar vi nu för kommande årsbudget samt för årsmötet som kommer vara den 24 januari kl 19.00,
välkomna. Hälsningar ordförande Camilla Gabrielli
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Information från Hamnkapten
Hamnen är stängd.

Vinteride har inträtt. Bastubadandet är inställt eftersom vi inte längre har vatten i duschen. Endast fritidsfiskarna finns
kvar till den 15 nov, dock utan bevakning/vaktgång.

Nya tankar om hamnen
Har Du förslag om förändringar i hamnen är det dags att skriva en motion till årsmötet, senast 29 nov till styrelsen.

Omsättning i hamnen.

Det är dags att ta en funderare på om Du skall använda Din hamnplats under 2018. Ett besked till hamnkapten innan
december, underlättar inför faktureringen för 2018. Det är flera medlemmar som vill ha annan plats och sedan finns över
hundra som köar för medlemskap.

Nya medlemmar

Det är några av 2017 års nya medlemmar som ännu inte hämtat sina introduktionsmappar. Kontakta hamnkapten.

Inpasseringsbrickor

Det finns dessvärre fortfarande några som har "spärrade" brickor efter sommarens åskväder. Kontakta hamnkapten för
återaktivering, meddela namn och bricknummer. De som ligger på varvet skall meddela hamnkapten om brickan inte
fungerar. IRS medger endast en bricka/båt.

Förtöjningar

Glöm inte att ta hand om era förtöjningar över vintern.

Låneskåp

Låneskåpen är nästan fulltecknade men alla har inte blivit antecknade på listan hos hamnkapten. Lägg en lapp i brevlådan
om vilket skåp Du disponerar så listan kan uppdateras. Skåphyran är 100 kr /år. Vill Du inte ha skåpet nästa år - meddela
hamnkapten.

Vinterunderhåll

Om kung Bore erbjuder bärig is kommer vi utföra en del underhåll på bommar/flöten och på länsorna öster om
hamnen. Hälsningar Lasse Hamnkapten

BLÄSTRA BÅTEN

Viktiga datum

Nu är det dags för IRS att söka LOVA bidrag för att
flera av oss ska kunna blästra våra båtar. Är du
intresserad av att blästra din båt. Vi kan få upp till
50% i bidrag för kostnaden. Kommunerna ställer
hårdare krav och kan komma att kräva att båtarna
som ligger i klubbarna är rena från giftfärger. Så passa
på och var med från början när du dessutom kan få
bidrag för kostnaden. Du som har båten på IRS kan
skriva upp en intresseanmälan i en pärm i vaktkuren,
intresseanmälan är ej bindande. För mer information
kontakta Benny Ryttervik, ordförande IRS

November
15 November, inga båtar får vara kvar i
hamnen!
29 November eventuella motioner till
årsmötet ska vara styrelsen tillhanda.
December
början av december skickas faktura ut för medlemskap
samt för båtplats
3 december adventsfika i hamnen (kl 13-15) bjuds på
glögg, skinksmörgås, kaffe och annat julgott.
Januari
24 januari Årsmöte kl 19.00

