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Glad midsommar och båtsommar!
Nu är vi alla i sjön med våra båtar och flera av er har redan hunnit med några turer. Båtsäsongen går fort
och vi har redan haft några regniga dagar och vi får hoppas på att resterande tid av sommaren kommer
att bestå av strålande sol.
Mycket har hänt i hamnen och på holmen och vill passa på och säga TACK till er alla som hjälper till.
Tänkte passa på att flagga för att efter denna säsong kan det vara dax för nya medlemmar till styrelsen
och ni som har ett intresse för någon form av styrelsearbete ta kontakt med valberedningen Anitha
Strömberg eller Bernt Olsson-Lexing.
Vill du bli betalande familjemedlem för 200 kr/år vilket innebär att du ingår i klubbens försäkring, har
rösträtt och kan vara ändamål för styrelseuppdrag, kontakta ordförande eller hamnkapten.
Gillar du att segla? Varför inte vara med på tisdagsseglingarna som hålls i Lambaröfjärden, kontaktperson
hos oss är Robert Helenius, information finns i klubbhuset.
Medlemsregister BASK, har ni inte inloggningsuppgifter kontakta ordförande, dessutom är det viktigt att vi
har dina rätta uppgifter, mail, telefon, mobil och adress, meddela alltid förändringar.
Ha nu en trevlig sommar, Camilla Gabrielli ordförande.
VAKT OCH ARBETSPASS har fungerat bra. Det är viktigt att när vakterna ringer och påminner om kommande
vaktpass och de lämnar er ett meddelande på telefonsvararen att ni återkopplar till vaktchefen Jakob att ni tänker
gå vaktpass, annars vet han inte och han måste då kalla in extra vakt som kostar pengar.
Det finns vissa medlemmar som är godkända för att gå lejdvakt , denna lista finns i klubbhuset och kostnad för
detta är enligt överenskommelse med lejdvakten. Hälsningar Jakob Badro, vaktchef
HAMNKAPTEN INFORMERAR
Nya bryggan
Bryggdäcket - Jollebryggan – har blivit halverad. Rivningen var tänkt ske med hjälp av isen under vintern.
Eftersom isen i stort sett uteblev fick vi lösa det med
bojekan och arbetspass under Bennys ledning. De
sista stolparna lyftes med HSBK:s bojeka. Virket har
flitiga medlemmar fraktat till klubbholmen för att bli
ved. Den nya bryggan är riktigt bra och vi har kunnat
skapa ytterligare några platser.

Nytt Tak
Vi har skapat ett nytt tak över bryggdäck direkt innanför grinden. Invigt vid försommarfesten
Rensning
Vice hamnkapten Benny Ryttervik har sorterat bort
decenniers samlade skrot i förråden och hamnfogden
Tommy har blivit en ”kändis” på Lövsta när han kört
bort allt.
Oordning i hamnen
En lista med denna rubrik finns vid vaktliggaren. Där
Medlemmarnas verkstad
finns uppgift på de båtar/ägare som ligger ”som
Vi har gjort en liten arbetsbänk utrustad med skruvgäster” på annan medlems plats.
stycke och lite verktyg i anslutning till klubbhuset.
Elsäkerhet
Vi hoppas att verktygen skall räcka till alla, dvs
Vi har fått hela vår elanläggning kontrollerad så säkerfinnas kvar året ut.
heten nu är fullgod.
Ny varvsavgift
Nu har varvsavgiften sänkt till 80 kr/kvm . InbetalTrevlig sommar
ningskort skickas med meil till dem som anmält att de
önskar hamnkapten
vill ha det så. De andra får avin brevledes. Betala i tid,
Lasse, Benny &
senast 31 aug, om Du vill ha plats. Det kommer vara
Tommy
mycket, mycket svårt att få plats annars.

Info från vår härliga klubbholme Storholmen

Vi började säsongen med att fälla en jättetall som hotade att skada våra gäststugor. Av den får vi nu massor av ved så vi kan nu
grilla och mysa en tid framöver. Den gamla bryggan i hamnen är nu utforslad och uppkapad och travad i vedboden så även där så
har det blivit mycket ved.
Stora bryggdäcket har fått en omgång med en blandning av tjära, linolja och terpentin.
Det blev kanonbra.
Blommor är planterade så hjälp gärna till och vattna vid behov.
Klubbhuset har fått lite mer skåp om och liknar nu faktiskt ett kök.( Tack Peter Lindberg).
Vi har krattat och klippt och eldat så det blir finare och finare för varje gång. Det finns
som sagt var mycket kvar att göra så den som vill får gärna hjälpa till.
Nu närmast så ska vi ordna en brygga för småbåtar. Om vi orkar och hinner så ska vi
även försöka att fixa nya bojar med nya kättingar. Vi behöver lite hjälp med det, så vi får
se om det går att lösa. Jag höll på att glömma en sak. Micke har köpt en ny kamin till
klubbhuset. En riktigt fin som ger en otrolig värme.
Vi ses väl ute på ön i sommar. Välkomna alla Gbs:are till en skön vistelse på
vår härliga holme.
Öfogdarna Jonny o Micke.

Info från klubbmästaren

Hej alla och tack för alla hjälp inför försommarfesten, jag måste rikta ett extra tack till våra grillmästare som gjorde så god kyckling/
kött till totalt 83 personer. Festen hade både aktiviteter, karaoke och dans, och regnet hölls sig borta, det var blå himmel och en
nordan vind, temperaturen var ca 15 grader och på natten blev det riktigt kyligt endast 6 grader. Tack vare det fina taket som har
satts upp så kunde vi hålla värmen värmen framåt småtimmarna.

Der smakade bra m potatisgratäng,
pastasallad och grllat!

Janne och Tarmo testar
sina stämmor.

Stolt vinnare av
”skaka pingisbollar”

Tone och Per tar i för
kung och fosterland.

Vad har vi gjort?
- Förarbevis utbildning genomförd för 8 tappra medlemmar under en kokhet helg. Sjölotsen som utbildade var mycket bra och om
intresse finns kommer vi anordna en utbildning i september eller oktober kontakta ordförande om intresse finns.
- Vi har haft infomöte för nya medlemmar, 10 personer kom och hade många frågor, det bjöds på fika.
- HLR utbildning anordnad men tyvärr endast en anmäld så den blev inställd.
-Vårmöte den 26 mars, deltagandet var endast 23 medlemmar inklusive styrelsen, det bjöds på landgång.
Framtida aktiviteter
- Vi försöker med ytterligare en HLR utbildning den 14 augusti
- Den 30 augusti är det dax för båtklubbarnas dag. Vi kommer ha öppet hus i hamnen för allmänheten då vi bjuder på fika och har
någon aktivitet, har du en idé eller vill hjälpa till kontakta klubbmästare. Vid ca 14.30 samlas alla som vill åka med i paraden.
Kl 16.00 är det flera uppträdanden i Riddarfjärden. Anmälningslista kommer att finnas i klubbhuset i hamnen.
Efter paraden sätter GBS igång grillarna, vi bjuder på tillbehör och dricka/ vin och ni tar med grillmat, en liten
sensommarfest blir det.
- Båtloppis kommer att anordnas under augustimånad och även de andra klubbarnas medlemmar kommer
att bjudas in för att kunna fynda, datum ej bestämt, anslag kommer upp i hamnen.
Glad sommar önskar Klubbmästare Yvonne

Info från vårmötet

Årets möte gick av stapeln den 26 mars och vi hade endast 23 medlemmar varav 12 av dessa arbetar aktivt för klubben, antingen
i styrelsen eller som funktionärer, revisorer och valberedning. Det var lite i minsta laget, så nästa möte vill vi se många glada medlemmar. Vi i styrelsen lägger ner mycket egen tid för att få allt att fungera så vi uppskattar jättemycket att ni kommer på mötena
eftersom det är då ni kan vara med och påverka.
Några punkter som togs upp på vårmötet, hela protokollet finns i pärmen i klubbhuset:
-Varvsavgift
Varvsavgiften fastställdes till 80 kr per m2 mätt som största längd multiplicerat med största bredd.
Detta är en reducering mot förra årets beslutade avgift då IRS lyckats överklaga och fram till dags dato, förhindrat den ifrån Stockholms stad annonserade höjda avgiften för varvsområdet.
-Två motioner ifrån Årsmötet bifölls även av Vårmötet.
#1. Ändring av stadgarna gällande utlysning av Årsmöte.
Förslag att stadgarna kompletteras med att datum för årsmötet skall finnas tillgängligt för medlemmar senast 8 veckor före mötet.
#2. Ändring i stadgarna gällande verksamhetsåret
Verksamhetsåret förläggs till perioden 1 december till 30 november.
Årsmötet förläggs till första kvartalet i verksamhetsåret.
-En proposition ifrån Årsmötet bifölls av Vårmötet
#1. Beslut om införande av Familjemedlemskap.
Som familjemedlem stödjer man föreningen, ingår i klubbens försäkringar, har rösträtt, tillgång till nycklar samt egen inloggning till
medlemsregistret.Familjemedlem kan bli ändamål för styrelseuppdrag.
Avgiften för familjemedlemskap är 200.- / år.
-Varvsfrågor
Inför nästa säsong kommer vi inte skicka ut några varvslappar per post, utan dessa kommer få hämtas i hamnen.
Vakthållning på varvet kommer fortsätta sås som den gångna säsongen, dvs. varje båtklubb får en fast period att bemanna.
Vi har ännu inte fått info om vilken som blir vår period.
Varje medlem som har båt på varvet är skyldig till vakttjänst motsvarande 4 timmar per båt och säsong.
-Övriga frågor
-Camilla har undersökt med Ekerökommun vad som gäller för utedasset på holmen.
Vi har ett brao ch godkänt dass, dock måste vi införskaffa en godkänd kompost ”mullbank” för avfallet.
-En ständigt återkommande fråga gällande vad och vem som omfattas av våra försäkringar, har utretts.
Samtliga klubbmedlemmar som finns registrerade hos SBU omfattas av försäkringen i samband med av klubben utlysta aktiviteter.
Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjösättning och båtupptag. Vidare gäller försäkringen för icke medlem
som går vakt under förutsättning att han/hon är registrerad i vaktliggaren. Men ej vid arbetspass.
Övriga olycksfall hänvisas till personen i frågas egna olycksfallsskydd.
-I och med de oförutsedda utgifterna med A-bryggan skjuts investeringen i bastu på holmen till nästa budgetperiod.
-Segelintresserade ungdomar i GBS är välkomna att delta i Kvarnvikens jolleskola.
-Stockholmstad har ännu inte beslutat den nya båtpolicyn vilket innebär att vi fortfarande väntar på besked om hur vårt nya kontrakt
med kommunen för hamnen kommer se ut.
-Båtklubbarnas dag som är ett växande initiativ kommer detta år att gå av stapeln den 30 augusti.
-Bernt Olsson har tackat ja till att ingå i valberedningen.
-Mötet beslutade att ge hamnen i uppgift att anlägga ett tak mellan hamnkontoret och klubbhuset som kan fungera som fäste för
eventuellt väderskydd vid försommarfesten.
Som vanligt så bjöds det på god landgång och nytt för i år var ett lotteri som Anitha vann. GRATTIS!

Vänliga hälsningar styrelsen!

