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Nu är det inte länge kvar!

Tänk vad vi alla längtar efter att få höra vågornas brus, segel som fladdrar eller båmotorer som brummar, känna doften av havet, nytjärade bryggor och kanske dansa på bryggan till lite dragspelsmusik.
Den 21 april hoppas vi på att se den första båten i hamnen, vem kan det vara? Nu är det ny båtsäsong och lite nya saker har hänt i klubben /styrelsen, så detta tänkte jag informera om.
Vi har fått en ny styrelse som valdes fram på årsmötet den 28/1, den består idag av undertecknad
ordförande Camilla Gabrielli, vi har ny kassör Ann Ståhl, hamnkapten är Lars linderoth, hamnfogde är
Tommy Svensson, öfogde Jonny Groth, vice öfogde Yvonne Carlsson, ny klubbmästare Anki Carlsson,
vaktchef Jakob Badro, och vår sekreterare Mikael Kraft. Sen har vi tre fantastiska funktionärer som gör
ett stort jobb för klubben, det är vår webbmaster Eva Linderoth, vår vice hamnkapten Benny Ryttervik
och till sist vår varvsansvarige ”Bobban” Bob Östman. Vill passa på och tacka alla som ställer upp på
sin fritid för att få klubben att fungera, TACK FÖR ER INSATS och välkomna nya styrelsemedlemmar.
Vill passa på att tacka Rolf Lazaroff som efter många år som revisor för klubben har
bestämt att avgå och lämnat plats till ny revisor Lars Högström. Även vår kassör
Anna-Lena Söderlund vill vi tacka för alla år hon engagerat sig i klubben. Ett stort
tack också till Anitha Strömberg som avgått från valberedningen och lämnat plats till
Tom Gustavsson. Micke Wirström har också avgått från styrelsen och vi tackar dig för
det arbete som du utfört.
Som ni antagligen vet så har det varit långa diskussioner i Stockholmstad angående avgifter för båtklubbar. Och nu har de nya avgifterna klubbats igenom.
NY AGIFT beslutade vid årsmötet och detta innebär en höjning till 38 kr/dm och för svajplats har vi höjt
till 625 kr. Detta klubbades om i kommunen den 16 december så de nya avgifterna blir verklighet.
Vi har precis fått veta något angående moms som har varit uppe i omgångar hos regerinen och nu är
det bestämt att alla båtklubbar måste betala moms för båtplats på land och i sjön. Vi i styrelsen kommer att räkna på kostnaderna under de nästkommande mötena och se vad klubben kan göra för detta
år och vi kommer eventuellt kalla in på ett extra medlemsmöte under våren för att fastställa nya avgifter
för båtplats i hamnen och på varvet. Om ni vill läsa vad som gäller enligt kommunen kan ni klicka här.
Vi hade vårt först årsmöte den 28/1 efter att vi ändrat på vårt verksamhetsår som nu är från
1 december-30 november, detta medför justeringar i stadgarna.
På årsmötet la styrelsen fram en proposition om att ändra till att ha ett medlemsmöte per år, årsmötet
under januarimånad och att vid behov tillkalla till extra medlemsmöte, detta godtogs av medlemmarna.
Välkomna till en ny båtsäsong ordförande, Camilla Gabrielli

Hamnaptenen informerar
Nytt avtal för hamnen
Stockholms kommunfullmäktige har beslutat om den nya policy som ligger till
grund för våra höjda avgifter.
Hamnen vintertom
Isen vägrar fortfarande att lägga sig vilket innebär att vi inte kan ha den som
underlag när vi skall lyfta bastun. Vi får nog basta ”lite på sniskan” även 2015.
Omsättning i hamnen
Fyra av de som hyrt platser under 2014 har blivit medlemmar i år.
Några önskemål om platsbyten har uppfyllts, så kolla inbetalningskortet om
Du fått ny plats. Vi har flera tomma platser och vi kan genomföra flera
omflyttningar innan vi erbjuder nya medlemmar plats under mars.
Arbetspass
Vi kommer kalla till arbetspass varannan onsdag, förutom öppning och stängning av hamnen. Bojekan och ”Paddan” skall få lite underhållsarbeten utförda och ev erbjuder vi tillfälle
att hjälpa till.
Bryggkompaniet
har uppdraget att utföra arbeten för Stockholms hamn i två år framöver. De kommer att
komplettera arbeten på pontonerna på C- och D-bryggorna. Vi har anmält att två pontoner
visar ”sjunkande tendens”.
Låneskåp
Kölistan för låneskåpen är ännu inte full. Skåphyran är 100 kr /år
Vårlängtansvimpeln kommer att hissas den 7 mars
Hälsningar Lars Linderoth, vår allas härliga hamnkapten

Holmen informerar

Tror faktiskt att flera av er längtar att ta båten till sjöss och sedan styra kossan til holmen.
Holmen är ett ställe som används till mycket och det slits i husen. Vi behöver få in kunnig
snickar personal för att byta ut alla paneler på holmen, är du intresserad av att göra detta
som ett arbetspass kontakta Jonny Groth ofogde@gbs.nu
Kom ihåg alla, att holmen är till för alla och du kan boka stugan via BASKEN. 100 kr/ natt
Här är länken till bokningen

Vaktchefen informerar

Nästan fullbokat på varvspassens vakt schema och alla har nästan kommit till sitt pass i hamnen/varvet. Nu läggs vakt/arbetspasslistor
ut i hamnen den 7 mars. När det gäller vaktgång
Boka
så är det viktigt att båda vakterna skriver under i liggaren och kan man inte själv gå sitt vaktpass får man anlita de lejdvakter som styrelsen godkänt information om dem finns i
klubbhuset. Du kommer att kunna boka ditt arbetspass/vaktpass på basken från den
8 mars - 8 april. Du har väl inte glömt din inloggning till BASKEN.

Varvet informerar

Tömningssation kommer att vara klar under sommaren 2015.
-Vill man ha sin båt i sjön så är det sista datumet som gäller den 24/5 , är båten inte i sjön det
datumet då skickas en faktura till klubben.
-Strömkablar får inte vara kopplade till båtarna, endast för att ladda batterier, MÄRK KABELN-

Viktiga datum under året-

Kalendariet uppdateras kontinuerligt på hemsidan
Vaktlistor läggs ut i hamnen kl. 10:00		
7/3
BAS-K öppet för bokning vaktpass		
8/3-8/4
Styrelsemöte		
11/3
Hamnen öppnar		
18/4
Första sjösättning, vakten startar		
21/4
Styrelsemöte		
23/4
Holmen öppnar		
9/5
Styrelsemöte		
21/5
Sista sjösättning		
24/5
Infomöte nya medlemmar		
28/5
Försommarfest		
13/6
Styrelsemöte		
15/6
Styrelsemöte		
24/8
Varvsinfo		
26/8
Båtklubbarnas dag inkl. båt-loppis		
29/8
Sista bet.dag varvsavgift		
31/8
Stängning holmen		
17/10
Stängning hamnen		
31/10
Sista dag för att lämna motion till Årsmötet
3/12
Adventsfika		
6/12
Årsmöte		
(27/1)
Sista bet.dag Medlems- och hamnavgift
31/1
Infoblad sänds ut		
Feb, Maj, Sept, Dec
Avisering Varvsavgifter		
Juni
Avisering Medlems- och hamnavgifter		
Dec
Åk båt och njut		
Maj-Sept

Du vet väl
att båten
måste
vara försäkrad
både i
hamn och
på varvet,
om du inte
har försäkring skaffa
en nu.
Vi är försäkrade
via Svenska sjö.

Kurs för båtförarintygOm det finns tillräckligt många intresserade så kan vi anordna en kurs under hösten meddela ert intresse
till ordforande@gbs.nu vi behöver vara 8-10 personer.
Nytt för i år
Båtloppis kommer att anordnas i klubben i samband med båtklubbarnas dag, vill du sälja båt/ fiskesaker
kom då till klubben lördag den 29 augusti.
Information/fakturor
Idag använder vi oss av email och den digitala världen för att få ut information och inbetalningsavier.
De är endast några få medlemmar som inte har email och de får självklart information via brev.
Vill påminna alla om att skicka in nya mailadresser/ mobilnummer,du kan se i Basken vilka uppgifter vi har
så är dessa fel maila in nya till oss. Kolla ibland i skräposten för mailen kan hamna där. Håll alltid utkik på
vår hemsida och facebook. Hemsidan är vår primära infokanal.

Väl mött på sjön!
Mvh Styrelsen

