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God Jul & 
Gott Nytt År

Det här året har
knappast varit likt
något annat i
mannaminne. Trots
det, har det hänt
mycket konstruktivt
på vår klubb. 

Styrelsen vill därför
rikta ett mycket stort
TACK till alla
medlemmar som har
bidragit till så mycket
goda insatser detta år!
 
Och vi hoppas att alla medlemmar får behålla hälsan och att vi kan se fram 
emot ett nytt år där vaccinationer successivt ska skapa en ny trygghet i 
kontakten, både här på klubben och för människor överlag. 

   Vintervila
    Vi har ett nytt och betydligt effektivare kamerasystem
    under uppbyggnad, men trots det, titta gärna förbi på
    området, för att se över er båt och tillhörigheter då och
    då under vintersäsongen. Och ta gärna några minuter 
    extra, för att titta till området som helhet. Det lär ju ha
    en viss preventiv effekt, att relevant folk rör sig på
    området den här tiden på året. Tjat, tjat, men…
    Alla vilar inte, det vet vi sedan tidigare. 



Vi efterlyser mer hjälp i bygget av en ny E-brygga 

Vi har hittills fått in tre villiga som
vill bidra till att bygga den nya E-
bryggan. Det är vi tacksamma för,
men fler behövs! Vi upprepar
därför vår efterlysning av 
snickarkunniga kvinnor och män 
som kan ingå i ett lag som kan
bygga nya och kraftigare sektioner 
under vintern. Anmälan sker till 
Stefan Andersson,
tel. 073-823 22 17. 

Vi ser över de övriga bryggorna också
Den gamla E-bryggan ligger nu uppsågad intill rampen och kommer att vara 
material till att renovera bryggorna på Långö.  Övriga bryggor kommer att få 
viss översyn också innan sjösättningen i vår. 
 

  
Elektriker
Vi behöver då och då behöriga elektriker som kan ta sig att både lösa akuta 
frågor och lite mer långsiktigt, rita upp eldragningarna bland annat. Just nu 
som exempel, slår jordfelsbrytaren på C-bryggan ut alltför ofta. Var vänliga att
ta kontakt med Patrik Montenius 076-345 85 45.

  



   
 Och så var det mastskjulet igen

Styrelsen kommer att kalla
alla segelbåtägare till en
genomgång av mastskjulet
under vinter/vår-säsongen.
Vill vi komma fram till ett
fungerande gemensamt
regelverk, så att master,
spridare, vant och stag,
förvaras på ett sätt så att allt
blir överskådligt och
hanterbart. Och vi önskar att
detta ska gå att verkställa
innan sommarsäsongen.
Datum kommer! 

Årsmötet hålls i mars

Kallelse till årsmötet, som är vår förenings högsta beslutsorgan, kommer en 
liten bit i på nya året. Har ni förslag till hur vår verksamhet ska kunna bli 
bättre, skicka gärna in motioner till årsmötet så snart som möjligt, då det kan 
vara lite svårtolkat vad som är sista datum i stadgarna. Se förra nyhetsbrevet.
Skicka till: info@enebybk.se

 

Och så till sist, gör vi en
Disney och säger: 

Från oss alla, till er alla,

en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År! 

Styrelsen 


