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TACK!!
Varmt och innerligt TACK till alla er – ingen nämnd, ingen glömd som har ställt upp och jobbat på arbetsdagarna och kvällarna under
säsongen! En hel del har blivit fixat, bl a har masterna äntligen fått
sitt efterlängtade skjul, golvet på kansliet är reparerat och klubbstugan, garaget och lilla boden har fått ny färg. Vi har dessutom
fått bort buskar och sly på hamnområdet. Till våren återstår en del
jobb med bryggorna. M-bryggan som ”1 novemberstormen” slet bort,
måste bärgas och förankras och hela hamnområdet behöver en rejäl
”ansiktslyftning” inför 50-årskalaset. Vi hoppas på stor uppslutning
under nästa säsong! Dagar och tider meddelas i vår-informationen.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar styrelsen

50-årskalas!

0173- 202 45

Nästa år fyller Hargshamns Båtklubb 50 år och det ska vi fira med buller och bång
lördagen den 9 juni 2007!
Det kommer att bli en dag med massor av aktiviteter vid Skatviken, då alla som vill
får komma. På kvällen fortsätter vi firandet med jubileumsmiddag med underhållning
bara för våra medlemmar, även denna blir vid Skatviken, i ett stort partytält.
För att kunna planera för mat, tältstorlek etc är det viktigt att vi får ett preliminärt
besked om hur många vi kan tänkas bli - ALLA, hoppas vi!
Funderar du på att vara med på kvällen, vänligen meddela Håkan, hakan@hhbk.se
tfn 070-865 25 50, 018-10 07 02 eller Karina, karina@hhbk.se, tfn 070-479 17 72,
0173-219 20. Vänligen svara senast den 8 januari 2007, tack!
OBS att detta inte är en anmälan utan bara en fingervisning för vår planering! En
personlig inbjudan till festen samt mer info om jubileumsdagens aktiviteter kommer
under våren till alla medlemmar. DÅ blir det bindande anmälan!

HJÄLP!
En förutsättning för att vi ska kunna genomföra ett trevligt och minnesvärt jubileumsarrangemang, är att vi har frivilliga som kan ställa upp som funktionärer. Hör av dig
snarast till Karina eller Håkan!

Hamnordning för småbåtar i Hargshamns Båtklubb

Denna hamnordning är antagen vid extra medlemsmöte den 24 april 1999.
Administration och förvaltning av hamnen sköts av Hargshamns Båtklubb enligt arrendeavtal
med Östhammars kommun.
Hamnkaptenen fördelar båtplatser mellan klubbens medlemmar i den ordning ansökningarna
inkommer. Kommuninnevånarna äger företräde till båtplatser.

Har du ny eller ändrad e-postadress?

För att spara tid och portokostnader samt säkerställa att medlemmarna snabbt får ta
del av viktig information, kommer vi i fortsättningen i första hand att använda e-post
och hemsida för informationsspridning. Under båtsäsongen kompletterar vi med
anslag på anslagstavlan vid klubbstugan.
Du som har fått ny eller ändrad e-postadress sedan förra uppropet 04/05, meddela
detta till Monica snarast möjligt: monica@hhbk.se

På grund av begränsat utrymme i hamnbassängen kan klubben inte acceptera större båtar än
längd 950 cm, bredd 330 cm. Klubbens kran lyfter max 4 ton.
Båtägare som får båtplats är skyldig att anskaffa Y-bom där sådan krävs. Båtplats hyrs
säsongsvis under perioden 1 maj-1 november, om plats önskas disponerad utöver denna
period, måste hamnkaptenen underrättas.
Båtplatsen är personlig och får inte överlåtas eller hyras ut i andra hand. Hamnkaptenen
beslutar om omplaceringar i hamnen, som är nödvändiga för att bäst utnyttja hamnområdet.
Båtklubbens styrelse debiterar och inkasserar av årsmötet beslutade avgifter. Avgifter för
båtplats ska årligen betalas senast den 30 april. Om avgift inte betalats vid detta tillfälle,
överlåts båtplatsen till annan medlem.
Medlem är skyldig att senast den 1 mars anmäla eventuell adressändring samt ändring av
båtstorlek till klubben så att platsavgift kan aviseras. Om ev ändring inte inkommit detta datum,
har hamnkaptenen rätt till omplacering som är nödvändig för att bäst utnyttja hamnområdet.
Båtplatsinnehavare, som tillfälligt på grund av t ex båtbyte inte kan utnyttja platsen, får behålla
rätten till sin plats under en säsong. Anmälan ska dock ske till hamnkaptenen, som tillfälligt får
disponera platsen under säsongen. Definitiv uppsägning av båtplats ska ske före den 1 mars.
Bilar får bara parkeras på därtill avsedda platser inom hamnområdet. På andra platser intill
bryggorna får endast in- och urlastning ske.
Samtliga Y-bommar ska vara ilagda senast den 1 maj och upptagna senast den 1 november.
Y-bommar ska vara märkta med namn och båtplatsnummer.
Villkor för nyttjande av klubbens kranar är dels att båtägaren är medlem i båtklubben, dels kan
uppvisa kvitto på gällande båtförsäkring.
Vid sjösättning och upptagning av båtar med klubbens kranar, bör samordning i möjligaste
mån ske mellan flera båtägare. Anmälan ska ske på särskild lista som finns utlagd i
klubbhuset, eller på jourhavande hamnkaptens mobiltelefon 073-053 26 68.
Uppläggning av båt för vinterförvaring på klubbens mark, ska anmälas till hamnkaptenen och
båten ska märkas med ägarens namn och båtplatsnummer.
All uppläggning av material, även båtvagn, ska läggas på av hamnkaptenen anvisad plats.

Hemsida
www.hhbk.se ansvarig Anders Högberg 0704-438 76 48 webbadmin@hhbk.se

Adressändring
Du som inte har tillgång till vare sig e-post eller vår hemsida får givetvis alla viktiga
meddelanden hem i brevlådan, men då måste du meddela oss ny adress om du
flyttar. Adressändring ska meddelas kassören, Monica, senast den 1 mars!

”Byta-grejer-med-varann”
Passa på att inventera kajutor, garage och vindar under vintern! På jubileumsdagen
den 9 juni ska du få möjlighet att göra dig av med det du inte använt på flera år samt
göra fynd bland dina klubbkompisars avlagda saker. En köp-byt-sälj-marknad, men
det får bara vara sjö/båtprylar! Faller detta väl ut, är det kanske något vi kan ha varje
sommar.

EFTERLYSNING!
Vi har en trevlig klubbholme som, tyvärr, inte många medlemmar besöker. Därför
föreslår styrelsen att vi tillsammans försöker ordna några gemensamma aktiviteter
där nästa sommar, inte minst för att stärka klubbgemenskapen och lära känna
varandra. Till detta efterlyser vi en KLUBBMÄSTARE, som kan samordna dessa
aktiviteter! Givetvis ska vi alla hjälpas åt, men det är bra att ha någon som ”håller i
alla trådar”.
Du som känner för detta hedersuppdrag, välkommen att höra av dig snarast möjligt
till någon i styrelsen!

Nya rutiner
Från och med nästa säsong kommer vi att införa en del nya arbetsrutiner, bl a för
sjösättning och upptagning samt för arbetskvällarna och vakttjänstgöringen. Mer info
om detta kommer i vår-utskicket!

Om ovanstående bestämmelser inte följs, kan båtplatsen förverkas. I övrigt hänvisas till
båtklubbens stadgar.

ÅRSMÖTE!

Ovanstående föreskrifter är till för att hålla ordning i hamnområdet, men även för att påvisa
båtägarnas ansvar gentemot sina båtgrannar. Kan vi tillsammans hjälpas åt med detta, ger det
förutsättningar för ytterligare gemenskap och trivsel mellan medlemmarna i klubben.

Boka redan nu i din kalender:
Årsmöte onsdagen den 7 februari 2007 kl 19:00
i Hargshamns Folkets Hus!

Hargshamns Båtklubb
Styrelsen

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari!

