På gång på klubben!
April 2020
Detta är ett första nyhetsbrev för Eneby Båtklubb. Tanken är från styrelsens
sida att skicka ut ett nyhetsbrev cirka en gång i månaden. Avsikten är att ge
lite mer kött på benen när det gäller vad som är på gång på klubben den
närmaste tiden.

Covid-19
De extraordinära omständigheter som råder nu kan komma att påverka vissa
planer som exempelvis midsommarfirandet och kräftskivan. Om detta
kommer styrelsen att återkommer. Däremot påverkas inte arbetsplikten,
vaktplikten eller sjösättningarna. Här gör vi ungefär som vanligt.
Vi är i vanliga fall aldrig fler än 50 personer samtidigt på klubbområdet, som
ju är gränsen för sammankomster just nu. Vi är huvudsakligen utomhus.
Det vi behöver tänka lite extra på är hålla avstånd. Alla får ta med sin egen
förtäring, även kaffet. Handtvätt är extra viktigt nu vid exempelvis toabesök.
Handskar är inte heller fel.
Vid eventuell sjukdom är det önskvärt att någon annan kan hoppa in som
ersättare. Alternativt kan sjösättningen genomföras ändå, men klubben
behöver då ett tillstånd av medlemmen ifråga.

Vi påminner också om att om du tillhör du någon riskgrupp så erbjuder
Erlandsons Brygga köp på nätet som går att hämta under särskilda
öppettider, alternativt kan man också få det ut till sin bil vid vissa tider.

Arbetsplikt dagarna 25-26 April Samling kl. 9:00
De hårda vindarna har gått hårt åt framförallt E-bryggan den här
vintersäsongen. Å andra sidan har vi så gott som helt sluppit isen.
Planen är att sektionerna på E-bryggan ska förankras kraftfullare i sina
sektioner, då de gått sönder gång på gång.
Sen har vi Y-bommarna, som ska i igen som vanligt.
Elen vid de yttre bryggorna behöver åtgärdas.
Det finns ytterligare ett antal arbetsuppgifter, som vi kommer att informera om
vid arbetsdagarna.
Minst två från styrelsen kommer både dagarna finnas på plats med
information och instruktioner om vad som behöver göras. Material som
behövs kommer att finnas på plats. Aldrig fel att ha med sig lite egna verktyg i
bilen dock.

Utbildningen för Förarintyg 25-26 April
Denna kommer att genomföras som det var tänkt. Lokalen blir dock i
Solåkrabyns matsal där ytorna tillåter större avstånd mellan deltagarna.

Provtagning av träbåtar
Kommunen anser att även träbåtarna ska testas och saneras från TBT.
Styrelsen kommer inom den närmsta framtiden kalla de berörda ägarna till ett
särskilt möte för genomgång av hur vi ska gå tillväga kring detta. Här finns
ingen färdig plan utan det är bra om man satt sig in i frågorna kring just detta.
Och vi välkomnar alla goda idéer.

Förvaring av båt på tralier
Om man vill förvara sin båt på trailer på området sommartid, för sjösättning
de gånger man ger sig ut på sjön, går det bra. Man får då betala för det som
en vinterplats.

Elkostnader
På årsmötet kom frågan upp om höga elkostnader för klubben. Detta har
styrelsen tittat på och hittat ett antal orsaker. Något som kommer att åtgärdas
vartefter.

Gifter i marken
Var extra noga med vad ni släpper ut på marken under vårrustningen. All
glykol, är mer eller mindre giftig, och måste exempelvis omhändertas. I kärl
vid motorkörning på land och därefter lämnas in i saneringscontainern.
Det finns båtklubbar som nu tvingas sanera sina markytor. Vi vill inte gärna
behöva hamna där. Det är sannolikt bra för oss som klubb, att vi jobbar på en
bild av oss, att vi tar vårt miljömässiga ansvar på allvar. Inte minst inför
kommunen.

TBT-sanering
Denna sanering är planerad tillsammans med alla dem som haft förhöjda
värden av TBT, vid den provtagning som gjordes i vintras. Tillhör du dem som
behöver göra en TBT sanering, hoppas vi att allt är klart kring genomförandet.
Annars, kontakta styrelsen.
För övriga, betrakta all bottenfärg som riskavfall. Täck mark vid slipning, och
slipa inte vid ogynnsam vind så dammet dra runt.
Det finns också en del förhållningssätt som framför allt gäller relationen med
båtgrannarna på land. Ska du slipa båten, kan det t ex vara klokt att kolla att
grannen inte ska fernissa sitt däck, t ex. Se också bland annat hemsidan för
policydokument kring dessa frågor.

Glad Påsk

önskar Styrelsen

