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Nyheter i korthet
Avloppet är nästan klart
Som ni alla vet så är avloppsslangen dragen. En hel del arbete
återstår med att koppla in pumpen och dra alla rör som ska
kopplas från toalett, dusch och köket i klubbhuset. Den nya
tanken med pump kommer att finnas i verkstaden där den
gamla toatanken var.

Ordförande har ordet
SKEPP O`HOJ alla härliga människor
Vintern som gått har ju varit mild och
isen har inte synts till. Flera av de
arbeten som vi skulle göras i hamnen
var beroende av is, så nu måste vi
hitta andra lösningar.

VIP öppning 2019

VIP öppning 15 mars kl 10
Välkommen till hamnen den söndagen och boka ditt vakt- och
arbetspass. Passa samtidigt på att träffa andra medlemmar.
Klubben bjuder på korv och fika.
Har du inte möjlighet att komma då så öppnar Basken den 22
mars och då kan du boka ditt vaktpass och arbetspass i den
ända fram tills den stänger den 10 april.
Har du inte bokat innan den 10 april lägger Thomas Hedlund
som är ny vaktchef in dig på ett vaktpass där det finns en ledig
natt.

Det var trevligt att se så många på
årsmötet, tror faktiskt vi slog rekord.
Styrelsen valde att inte revidera
budgeten som antogs i juni 2019.
Dock var inte lånekostnaderna till
banken med till årsmötet. Budgeten
godkändes, men styrelsen ska ta
fram en ny budget med de korrekta
kostnaderna.
Det här året kommer klubben
fokusera på att följa utvecklingen för
hur bestämmelserna blir när det
gäller borttagning av bottenfärger.
Vi måste också se över våra
elkostnader. Elkablar får inte vara
inkopplade under flera dagar i
hamnen. Det måste vi alla bli bättre
på att komma ihåg och koppla ur.
Camilla

Öppning av hamnen
Hamnen öppnar den 18 april. Från och med en 29 april och till den 30 september finns Hamnkapten i
hamnen varje onsdag kl 18-20, med uppehåll under semestern i juli.
Från och med i år har vi återigen en hamnfogde som samarbetar med hamnkapten och vice
hamnkapten. Hamnfogde är Bengt-Olof "Bengan" Andersson som tidigare var klubbmästare.

Sjösättning på helgerna i år

Nytt för i år är att alla sjösättning görs på
lördagar och söndagar. Betalning för sjösättning
kan enbart göras med kontanter.
Sjösättningen startar lördagen den 25 april och
sista dag för sjösättning är söndagen den 24
maj. 11 april öppnas bilgrinden på varvet. Om
sjösättning kan du läsa på IRS varvs webb

Holmen

Hej alla, holmen öppnar den 16 maj och
under året kommer vi att olja bryggor,
fixa med verandor och stötta upp
storstugan. Vi kommer ha några
arbetspass som är öppningen sedan den
30 maj, 13 juni, 22 augusti och stängning
den 3 oktober. En ny vice öfogde har vi
och det är Robban. Hälsningar
Öfogdarna

Datum för våren
15 mars kl 10- 13 Vip öppning
18 april öppnar hamnen
25 april – första sjösättningen
16 maj- Öppnar holmen
Den fullständiga kalendern hittar du på vår webb: gbs.nu

Ny styrelse
Styrelsen har fått två nya ledamöter och det är sekreterare Suzanne Frejd (också webbredaktör) samt
ny vaktchef Thomas Hedlund, välkomna.
Vi har också fått ny valberedning som består av Morgan Söderberg och Isabella Auvray.
Är du intresserad av att vara med och arbeta för klubben så hör av dig till Morgan eller Isabelle.

Styrelsen har gjort lite förändringar på funktionärsrollerna vår gamla sekreterare Ulrika har blivit
suppleant och klubbmästare samt att vår trogne ledamot/vaktchef Roger har tagit på sig ansvaret
som miljöansvarig.
Vi välkomnar också en ny vice öfogde Robert “Robban” Björkdahl samt vår nye hamnfogde BengtOlof "Bengan" Andersson.

Jättekul att ni alla vill vara med och göra skillnad för klubben.
Bilder och kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer hittar du på vår webb: GBS.nu

Ekonomi
När det gäller ekonomin har i stort sett inget förändrats sedan årsmötesprotokollet, se mer där. Ny
kassör behövs efter nästa årsmöte - se efterlysning nedan.

Efterlysning
Vi söker en vice kassör som redan nu kan gå in och lära sig arbetet som kassör, är du intresserad?
Kontakta: valberedningen@gbs.nu eller sekreterare@gbs.nu

Presentation av vaktchef och sekreterare
Thomas Hedlund:

Vi skaffade oss båt för tre år sedan och vi gillar att
göra dagsutflykter med båten.
Är även intresserad av sport framför allt fotboll och
handboll. Utbildad elitfunktionär i handbollen.
Vi gillar att vara ute i naturen och gå. Vintertid om
det finns snö åker vi gärna skidor både på längd och
utför.

Suzanne Frejd:

Vi har haft båt och varit medlemmar sedan 1986.
Uppskattar båtlivet med friheten, naturupplevelsen
och att träffa båtmänniskor på olika sätt.
Det bästa med klubben är nästan vår holme, så skönt
att åka ut dit och ta ett bad och koppla av.
Under tiden det är sjösättning och upptagning hittar
ni mig också i Sjöhagens fik på varvet. Välkomna dit!

Arbetspass
Varje medlem ska göra minst ett arbetspass per båt. Det finns olika typer av arbetspass och även
olika innehåll så det kan passa alla. En del arbetspass är mycket fysiskt krävande titta gärna på vad
som kan passa dig. Den som har två båtar ska göra två arbetspass.
Har man inte möjlighet att göra sitt arbetspass så kan man betala arbetsbefrielse 500 kr till vårt
swishnummer och skriva arbetsbefrielse samt namn och medlemsnummer.
Under arbetspass på holmen den 30 maj, 13 juni och 22 augusti ska följande göras i år: stötta upp
huset som svajar, laga altanen på småhusen, hängrännor, soldäck vid badplatsen, stenar ska tas bort.
Förr samtliga arbetspass på holmen är det avfärd kl 9 och hemfärd kl 14.

Aktivitet Holmen

Datum

Samling kl

Antal pers

Öppning av holmen och städning av hus

16/5

avfärd 9 hemfärd 14

8

Stängning av holmen

3/10

avfärd 9 hemfärd 14

8

E-brygga /Riva

28/3

10

4

Bygge ny e-brygga

11/4

10

6

Öppning av hamnen + städning av klubbhus m m

18/4

10

10

Utbyte av bojar, svetsa räddningsstegar

18/4

10

4

Olja bryggor

22/4

18

6

Slipa och måla bord

6/5

18

2

Måla innertak vid ingång till hamnen

20/5

18

4

Måla dörrar och kramar+vindskydd

27/5

18

6

Förberedelser för försommarfest

10/6

18

4

Försommarfest fm

13/6

11

2

Försommarfest kväll

13/6

17

2

Städning dagen efter

14/6

11

6

Sopa lampor m m

12/8

18

2

Knytkalas

29/8

16

2

Städning, diverse arbeten

16/9

18

4

Stängning av hamnen +städning av klubbhus m m 25/10

10

10

Adventsfika

6/12

11

2

Städning efter sjösättning

28/5

18

10

Städning före upptagning

17/9

18

7

Städning efter upptagning

7/11

10

10

Aktivitet Hamnen

Aktivitet på varvet

Webb och Facebook
Löpande lägger vi upp information och lite bilder på GBS.nu (där hittar du nästan allt du behöver veta
om klubben) och vår Facebook sida: facebook.com/GBS.nu/

