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På gång på klubben!

Stort tack till alla medlemmar
som bidragit till att vår klubb
blivit så upprensad och
iordningställd detta år!
 
Trots dessa corona-tider har vi haft
mycket aktivitet i klubben under
arbetsdagar och städdagarna det här
året. Många containers har fyllts och
transporterats bort. Vi har blivit av med en
lång rad övergivna båtar. Markutjämning
har skett som gör att vi kan ta emot fler
båtar. Ett kraftfullare kamera-system har
förberetts, och mycket mycket annat. Ett
stort tack till alla!   
  
   

   Mastskjulet än en gång!
    Det är fortfarande ordentligt rörigt i mast-
    skjulet. Det är inte otroligt att det också kan ligga
    master som tillhört båtar som inte längre finns
    kvar. Så vi behöver göra en omstart med detta.
    Styrelsen återkommer med förslag på hur detta
    kan hanteras inför nästa säsong.Se också förra
    nyhetsbrevet Tills dess, se över, samla ihop
    och märk upp din mast, så blir det så mycket
    bättre för alla. 
   

  



Hjälp med en ny E-brygga! 

Denna bryggdel håller på att falla isär
och vi behöver därför bygga en ny
denna vinter. Vi efterlyser härmed
snickarkunniga som kan ingå i ett
lag som kan bygga nya och kraftigare
sektioner. Detta måste vara klart
senast till sjösättningen i vår. Var
vänliga att anmäla er till Stefan
Andersson, tel. 073-823 22 17. 

Styrelsen kommer att tranportera in den gamla E-bryggan i mindre delar till, 
och upp på land innan isen lägger sig. Av det material som går att 
återanvända av E-bryggan är det tänkt att bryggorna ute på Långö ska 
renoveras under nästa sommarsäsong. Till detta har vi redan folk.    

Stärka övriga bryggor
Vi behöver också stärka upp bryggorna genom att påla och rikta upp till nästa
säsong, men till detta hyr vi in folk. 

  Muddring
   Vår hamnbassäng grundar upp och
   det blir allt svårare med hanter-
   andet av segelbåtarna. Det är en
   lång och kostsam process med
   muddring, men det är oundvikligt att
   detta behöver göras. Till att börja
   med kommer vi behöva söka
   tillstånd. Sen ska massorna 
   kontrolleras och hanteras. Vi räknar
   med att det kommer inte att hända
   något konkret förrän nästa vinter.  

   
 Anmäl vid nyinförskaffning av båt

Den båt som vi länge undrade till vem den hörde, och var på väg att anmäla 
som upphittad, var ett nyförvärv av en medlem. Dock utan att vi i styrelsen 
hade fått någon hint om detta. Så tänk på att anmäla till styrelsen om ni 
skaffar en ny båt, och för den delen gör er av med en båt. Det blir onödigt 
merarbete när det inte ser ut vid bryggorna som det gör i ”papprena”. 

Och tänk också på att märka din båt med medlemsnummer!



En båt slet sig

Det var rätt hårda vindar för någon vecka sedan nu, och en båt slet sig. En 
som vi lyckades förtöja om innan någon större skada hade skett. 
Förtöjningar, förtöjningar, förtöjningar...   

Propylenglykol

Denna glykol är avseärt mindre giftig än den vanliga etylenglykolen. Använd 
den därför så mycket hellre vid konservering av din motor. Och se till att inte 
spilla för det. Och gamla glykolblandningar ska till miljöboden.  

Motioner till årsmötet

Tidpunkten för årsmötet är ännu inte fastställt. Årsmöte ska dock hållas före 
mars månads utgång, enligt stadgarna. I stadgarna står det också att 
motioner ska vara inlämnade 4 veckor innan tidpunkt för utsändande av 
kallelse. Och den tidpunkten är 2 veckor innan årsmöte så det innebär att 
motioner ska vara inlämnade 6 veckor före årsmötet. Om årsmötet kommer 
att ligga tidigt i mars innebär det att motioner måste komma in senast mitten 
av januari. Så om ni har tankar på att skriva motioner, gör det gärna i god tid. 
Det ska också finnas med en förklaring till förslaget. Skicka till: 
info@enebybk.se

 

Efter alla dessa pekpinnar
och nu när de flesta av oss
släpper båtsäsongen önskar
vi att adventmys och tända
ljus får avlösa. Och på 
återseende när solen börjar
värma igen. 
Styrelsen 


