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INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDE
Ja…. Så var det vinter eller höst igen och kylan kryper in i märgen. Sommaren
har gått så fort.
Som ni vet så jobbar vi i styrelsen för fullt även om båtarna är på land och
klubben är stängd och det vi jobbat mest med är att få ordning på alla tillstånd
för att kunna anlägga vårt avlopp. Jippy hipp hurra nu är slangen lagd i vattnet
av Bryggkompaniet och självklart vår Benny som har hjälpt dem, tack Benny.
Vi har även grävt och anslutit till kommunala avloppet vid Hässelbystrands
båtklubb. Vi har varit tvungna att anlita en annan leverantör än vi hade planerat
och offererat till er alla, detta pga att leverantören inte hade rätt utbildning för att
utföra arbetet, den leverantör vi sedan anlitade var också betydligt dyrare, det
viktiga är att arbetet är fackmannamässigt utfört och alla juridiska aspekter är
korrekta. Arbetet är nu godkänt av trafikverket och kommunen… buhh äntligen.
I hamnen har det utförts en del av arbetet för att kunna installera pump och
ansluta till avloppet. Det var ett arbetspass där flera medlemmar jobbade med att
få bort vår tank, Tack alla för insatsen.

ADVENTSFIKA
I år har vi tänkt att ha ett adventsfika den 8 december kl 13-15.00, men vi vill ha
en anmälan, om det blir för få anmälda så kommer det att ställas in anmäl dig
senast den 30 november via länken
http://simplesignup.se/private_event/159779/eb06bc7ee1
ÅRSMÖTE och MOTIONER
Kallelse kommer att komma inom kort.
Årsmötet kommer att vara den 28 januari kl 18.30 i Hässelbygårdskolans
matsal. Viktigt att du som är ny medlem kommer.
Motioner till årsmöte vill vi ha in senast den 10 december 2019

MEDLEMS och BÅTPLATSFAKTURA i år kommer fakturan skickas till dig
i början av januari och den ska vara betald senast den sista januari.
BÅTBOTTEN FÄRGER Vad gäller när det kommer till slipning av bottenfärg,
så här säger transportstyrelsen
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/sjofart/slipni
ng-batbotten.pdf
EFTERLYSNING!
Bra om du börjar funderar över om du vill vara med och bidra lite extra till
klubben, vi behöver personer till styrelsen såsom administratörer, ekonomer,
kommunikatörer, datakunniga, valberedningen etc. maila oss till info@gbs.nu
Julhälsningar från ordförande Camilla Gabrielli
NÄRMASTE VIKTIGA DATUM
NOVEMBER
15 Inga båtar får vara kvar i hamnen.
DECEMBER
1 december sista dagen att boka Vaktpass på varvet.
8 Arbetspass 2 st inför adventsfika kl 11.30-15.00
8 Adventsfika i klubbhuset kl 13-15 där vi bjuder på kaffe, skinksmörgås och
glögg.
10 december motioner inför årsmötet ska vara styrelsen till handa.
INFORMATION FRÅN HAMNKAPTEN
Varvslappar
Tyvärr så har det fungerat lite si och så med hämtning av varvslappar i hamnen.
Vi ber er att inför nästa säsong hålla bättre koll på när lapparna finns att hämta i
hamnen samt att ni ska ha med er gällande båtförsäkring att visa upp. Om ni inte
har lappen med er till varvet när båten skall tas upp kommer ni inte att få båten
upptagen.
Arbete med kommunalt avlopp i hamnen
Vårt arbete med kommunalt avlopp i hamnen är påbörjat under hösten och
kommer att pågå även i början av nästa år. Den 30 oktober hade vi ett arbetspass
där toatanken och all sand runt den togs bort. Ett stort tack till er som var där, ni
gjorde ett kanonjobb.
Vi kommer att behöva kalla medlemmar till flera arbetspass framöver och i
första hand är det du som ännu inte gjort något arbetspass i år som kommer att
kallas.
Underhållsarbete i hamnen

Diverse underhållsarbeten fortlöper och kommer att göras i hamnen även sedan
vi har stängt för säsongen.
Stängning av hamnen
Den 26 oktober stängde vi hamnen för i år och 8 glada medlemmar deltog. Nu är
våra två båtar på land och GBS vimpel halad för i år.
Kvarvarande båtar i hamnen
Du som har din båt kvar i hamnen, tänk på att den måste vara borta senast den
15 november.
Ska du sluta i klubben
Du som vet med dig att du inte ska ha din båtplats kvar nästa säsong får gärna
kontakta hamnkapten senast den 15 december. Det underlättar att vi vet det
innan räkningarna för nästa år skickas ut.
Information från varvschef Benny på IRS (varvet)
Arbetet med den nya grinden inne på varvet är i full gång och kommer att vara
klart under november månad.
Hamnkapten Anitha och vice hamnkapten Benny tackar för denna säsong. Vi ses
till våren.
INFORMATION FRÅN KASSÖREN
Det rör sig sakta framåt. Ansökan om lån inskickades i mitten av oktober till det
regionala SMBF-kontoret.
De i sin tur har haft möte 31 oktober och skulle då behandla frågan bland annat.
Om inga anmärkningar, skickas ansökan vidare till Båtunionen för slutgiltigt
ställningstagande. Båtunionen kommer att ha möte i mitten på december.

Till sist så är vi nu momsregistrerade för att kunna dra av moms, dock inte för
allt vi köper in, men välkommet tillskott till kassan nu när vi håller på med
vatten- och avlopp.
Fortsättning följer......

INFORMATION FRÅN VAKTCHEFEN
Nu är vaktsäsongen i hamnen slut. Vakthållningen där har fungerat mycket bra.
Det som väntar oss nu är vakten på IRS, för de av er som har er båt där. Vi har
56 vaktdagar vi ska sköta, vilket innebär 112 vaktpass. Vår vaktperiod börjar
den 17 januari och pågår fram till den 12 mars. Nytt för i år är att vaktpassen är
längre än tidigare, från kl 21 till kl 06.
Från och med den 25 oktober till den 1 december kommer bokningen av
vakthållningen på IRS vara öppen i BAS-K för er som har båt på varvet.
Först till kvarn gäller, därför är det viktigt att ni har era inloggningsuppgifter till
BAS-K så att ni kan logga in och boka själva.
1st vaktpass /båt på varvet är det som gäller för båtägare, alltså om ni har 2 st
båtar på varvet så gör ni två Vaktpass. Om ni inte har bokat vaktpass den 2

december så kommer vi som ansvarar för vakthållningen att boka er på de pass
som fortfarande finns kvar.
FRÅN HOLMEN
Säsongen har varit härlig, stugorna fick en uppfräschning, duschen har fått
insynsskydd, träd har fällts, bryggor har oljats, ny spis har installerats, ryggstöd har
byggts på bänkar, sten har tagits bort, gräs har såtts, bord har byggts och framförallt
har medlemmar ordnat med en fin lounge som har varit sommarens hängplats, tack
till initiativtagarna Lotta och Viktoria. Bryggorna är nu fastsatta för vintern och vi
får hoppas de håller även denna vinter. Om ni är ute och går på isen i vintern så
hojta till om du gått förbi ön. Vi syns till sommaren.
Hälsningar öfogdarna

