
Juni
2022

På gång på
klubben! 
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Tack för alla goda insatser under den här säsongen! 
    

Det har sagt på många
sätt och många gånger
förr, men vi säger det igen.
Utan alla fina insatser för
vår klubb skulle det inte gå
att driva den. Så enkelt är
det!

Under städdagen i helgen blev den nya större
skräpcontainern fylld till brädden! Toadörren fixad,
utemöblerna slipade och oljade, fler
räddningsstegar uppsatta med tillhörande skyltar,
kärrorna lagade, sly- och gräsklippning, området
och strandlinjen upprensade och mycket mer. 



   Nattvakterna 
    Många har skrivit upp sig på 
    vaktplikterna och det har 
    fungerat mycket bra hittills.
    En del gör en trevlig grillkväll
    av det, andra passar på att 
    få något fixat för klubben.
   Det är ju en hel del timmar
   och tiden går ju fortare om
   man har något att göra.

Mastkranen är nu lagad
Vi har fått en ny motorn till mastkranen så nu
fungerar den perfekt. Det finns bokningslista
i klubbhuset. Man kan också chansa att den
är ledig förstås. 

Midsommarfirande på Långö 
    
Alla inplanerade verksamheter för den här
halvan av året är nu avverkade sånär som
midsommarfirandet på Långö. Det går av
stapeln i sedvanlig ordning på
midsommarafton den 24 juni.
Alla är välkomna!

   

Bryggsegling 

Alltså ett häng på området en eftermiddag/kväll, med våra familjer om så
önskas, där vi grillar och umgås och sover över i våra båtar. Datum är ännu
inte bestämt så vi återkommer med mer information  till det på vår 
Facebooksida.



    Gotska! 

  Det talas om att det ska
  bli en gemensam tur till
  Gotska sandön i vecka
  30. Närmare detaljer
  kommer garanterat dyka
  upp på vår Facebook-sida
  framöver.
  Häng på, ni som vill och
  kan!
      
    

                                                                                         
                                                                                            

Veteranbåtseskadern 

Lördagen den 13 augusti samlas alla som betraktar sig ha en veteranbåt, i 
norra fladen på Fifång. Den är hyggligt stor så alla som vill och kan får säkert 
plats. Även för de som bara har lust att hänga på för ett trevligt tillfälle att 
ljuga lite. Räkna med grillning, och gott väder! Alla är som sagt välkomna!   



Kräftskiva på Långö  

    Bara trevligheter alltså de
    närmaste månaderna. Även om
    det är ett bra tag till kräftskivan i
    augusti än, så kommer en liten
    påminnelse redan här och nu.
    Den hålls också i sedvanlig
    ordning på Långö lördagen den
    20 augusti. Alla är välkomna!

Onsdagsseglingarna

Dessa har nu kommit igång och kommer att pågå under
hela sommarsäsongen. Samling varje onsdag kl 17:30. Och
någon representant ifrån styrelsen kommer också som förra året finnas på 
plats under dessa kvällar. Om det är något ni vill dryfta med oss.

Pågående arbeten 

Det kommer att pågå en del arbeten av och till som fortsatt eldragning på 
bryggorna och nya armaturer, grävning vid toatanken, pålning, lilla grinden. 
mm. Detta utförs av särskilt ombedda då det är mer specialarbeten det 
handlar om. 

   En lång och 
  skön båt-
  sommar
  önskar vi alla 
  i klubben!
                       
    Styrelsen 


