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Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön, glad
och avkopplande båtsäsong 2012!
Styrelsen

Från årsmötet
Förslag från styrelsen
► Enhetlig märkning av bommar
Årsmötet beslutade bifalla styrelsens förslag, som innebär att
alla bommar ska ha en enhetligt och obligatorisk märkning.
Märkningen ska bestå av en metallskylt försedd med
medlemsnummer. Klubben står för inköp och kostnad av
skyltarna.
Märkning av bommarna ska i möjligaste mån ske på en
gemensam arbetsdag under våren.
► Enhetliga bommar i båthamnen
Styrelsen fick årsmötets uppdrag att till nästa årsmöte, forma
ett förslag och en handlingsplan för att på sikt byta ut alla
gamla, av klubben ej godkända bommar, så att vi får en
enhetlig struktur även vid bryggorna.
Det fullständiga protokollet finns i klubblokalen och på hemsidan.

Kranlyft bokas hos hamnkaptenen, 0730-53 26 68.

Arbetsdagar

Sjösättning

Upptagning

Arbetsdagar (lördag 10-15)

Lördagar kl 10:00-15:00:
12/5
26/5
9/6

Lördagar kl 10:00-15:00
15/9
29/9
6/10

Onsdagar kl 15:00-20:00

Onsdagar kl 12:00-19:00:

9/5

12/9

23/5

6/6

19/5

2/6

15/9

De jobb som ska göras på respektive dag anslås på anslagstavlan vid
klubbstugan och på hemsidan www.hhbk.se

26/9

OBS! Avgiften för lyft utanför dessa tider är 500 kr

VI SÖKER EN SEGLINGSINSTRUKTÖR!
Finns det någon medlem som är intresserad av att hålla grundkurs i
segling med Optimistjolle?

Ska du inte använda din båtplats i sommar?

Klubben har nu tre jollar och vi vänder oss i första hand till våra medlemmars barn och ungdomar, men även andra är välkomna i mån av
plats. Inbjudan kommer via hemsidan så snart vi funnit en instruktör.

Kontakta i så fall hamnkaptenen snarast möjligt, så kan han hyra ut din
plats. Du får inte själv hyra ut båtplatsen!

Du som gärna vill dela med dig av dina seglingskunskaper – välkommen
att höra av dig till någon i styrelsen!

Ingen höstinformation

Vaktlistan 2013

För att hålla nere klubbens portokostnader, kommer vi i fortsättningen att
skicka skriftlig höst-info endast om det finns särskilt behov. Hemsidan är
det som gäller som informationskanal.

Bokningslistan för nästa år kommer att finnas tillgänglig i klubblokalen
under tiden 1/8-6/10.

Kallelse till årsmötet kommer att aviseras på hemsidan samt annonseras
i Annonsbladet.

Årets vaktlista presenteras (finns i klubblokalen) så snart alla återstående tider
fördelats på de medlemmar som inte själva bokade sig under hösten.

Hemsidan
Det är trevligt med en hemsida som ”lever”, så dela med dig av dina
sommar- och semesterupplevelser! Välkommen att skicka bilder i
sommar, gärna med en liten kort beskrivning, till: karina@hhbk.se

OBS!
Årets klubbavgifter ska vara betalda
senast den 31 mars 2012

