Styrelse
Ordförande

Håkan Adebäck

0734-10 07 07

Vice ordförande

Göran Schyberg

073-987 16 53

Kassör

Anders Jarmar

0730-89 21 80

Sekreterare

Karina Hafdell Åström

070-479 17 72

Hamnkapten

Lars-Erik Jansson

0730-53 26 68

Vice hamnkapten

Kurt Hafdell

070-718 84 07

Ledamot

Dick Jansson

070-552 42 65

Ledamot

Urban Wahlberg

070-560 09 81

Ledamot

Tony Zackrisson

0173-401 32

Klubbkontoret

0173-200 62

Ta med egen dryck, kaffe i termos och nåt’ gott att lägga
på grillen. Som förra gången står klubben för tillbehören:

Hemsidan

www.hhbk.e

Välkomstdrink
Potatissallad och grönsaker
Kaka till kaffet
Tävlingar med fina priser

Vårfest lördagen den 1 juni!
Äntligen dags för den efterlängtade
vårfesten vid båthamnen!

Samling kl 17:00

Vi önskar alla medlemmar en riktigt skön
och avkopplande båtsäsong 2013!

Anmäl dig senast den 13 maj till Karina,
kvällstid 070-479 17 72 eller karina@hhbk.se

Styrelsen

Vi tar tacksamt emot all hjälp vi kan få med arrangemanget!

Välkommen!
Styrelsen

Kranlyft

Arbetsdagar
Lördagar kl 10-15

25/5 samt 21/9

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

Bokas hos hamnkaptenen, 0730-53 26 68
Sjösättning

Upptagning

Lördagar kl 10:00-15:00

Lördagar kl 10:00-15:00

11/5

14/9

25/5

8/6

28/9

5/10

Ska du inte använda din båtplats i sommar?

Onsdagar kl 15:00-20:00

Onsdagar kl 12:00-19:00

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

8/5

11/9

22/5

5/6

25/9

OBS! Avgiften för lyft utanför dessa tider är 500 kr

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

Fakturor med e-post
I det medlemsregister som vi använder, finns möjlighet att
skicka fakturor för klubbavgifter med e-post, vilket sparar både
tid och pengar för klubben. Men det kräver att vi har aktuella
e-postadresser till medlemmarna…
Du som har ändrat eller nyligen skaffat e-post, vänligen
meddela detta snarast möjligt till kassören Anders, e-post:
anders@hhbk.se

Vaktlistan 2014
Bokningslistan för nästa år kommer att finnas tillgänglig i
klubblokalen under tiden 1/8-5/10.
Årets vaktlista finns i klubblokalen så snart alla återstående
tider fördelats på de medlemmar som inte själva bokade sig
under hösten.

OBS!
Årets klubbavgifter ska vara betalda
senast den 31 mars 2013

