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På gång  på klubben! 
Vår hemsida har adress: enebybk.se,vår Facebook-grupp: Eneby båtklubbs officiella Facebook sida.

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns på vår hemsida, under ”Klubben/Styrelsen m fl” .
Bas, båtunionens administrativa system, nås lätt från hemsidan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fantastisk sommar

Efter en underbar sommar med
bryggseglingar, onsdagsseglingar, Gotska
sandön, midsommarfirande, Askö runt,
veteran-eskader, kräftskiva och mycket
annat börjar livet sakta återvända till mer
vanliga gängor igen. 

Vi kan väl lugnt säga att vi har uppfyllt
paragraf 1 i våra stadgar denna sommar.   

    
    § 1 Ändamål
    Klubben är en allmännyttig ideell
    förening och har till ändamål att
    lokalt främja båtlivet. Klubben skall
    verka för god
    sjösäkerhet, god
    miljö samt ett gott
    kamrat- och
    sjömanskap.

   Även skutan Emelie
   var ute och luftade
   på sig…



Ny pump för färskvatten  

Mitt i sommaren la vår gamla
vattenpump till vårt sötvatten av.
Då vi mätte upp den visade det sig
att den tjänat ut. Nu finns en ny på
plats som förhoppningsvis ska
fungera under lång tid framåt. 

Saneringsbäddarna 
De saneringsbäddar vi haft
iordningställda för TBT-saneringen
kommer nu att avvecklas så när så
några få. En del har inte använts så
alla är inte kontaminerade.

Detta kommer vi att kontrollera, och
transportera bort allt som är riskavfall.
Det material som inte innehåller något
skadligt kommer vi att sprida ut på
området. 

Arbetshelgen 27-28
augusti  

Vi har förstås som vanligt en hel
del som behöver åtgärdas på
klubben. Förutom det vanliga med
gräsklippning, slyröjning, vagn-reparationer, städning av toa och 
klubbhus finns det en del andra arbeten. 

Vi ska ta nya tag med toatanken och behöver folk till detta. 
Vi ska montera upp ytterligare en mast för både bättre belysning och  
kameraövervakning. Vi ska reparerar truckskjulet och bygga en låda 
över motor till mastkranen. Städning och genomgång av mastskjulet. Vi 
har fler master  än segelbåtar så all överbliven rundhult måste bort. 
Det skadar inte med några till på söndagen så anmäl er gärna! 



    Övervakning av området
    Vi har en mycket god kameraövervakning numer.
    Ett system som också sparar videor på det som
    händer på området under längre tid. Men det är
    ändå viktigt att ni anmäler till styrelsen om ni blir 
    av med något så fort som möjligt. Och sätt lås på 
    släpen! Märk också era båtar, master, stöttor
    och tillbehör med medlemsnummer. Vi har en
    ny märkningsmaskin för ändamålet.

Stöttor

Tanken är att vi ska fasa ut vaggor och
vagnar för en enklare och säkrare
hantering när sjösätter och tar upp våra
båtar. Stöttor med kedjelåsning gör vår
hantering lättare på alla sätt.  

   
  

   Ha det gott under
   augustimånen!           
                   
    Styrelsen 


