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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.

Ett rekordår!     

Trots alla utmaningar vi haft detta år, med coronan flåsande i våra 
nackar, har vi garanterat haft ett rekordår när det handlar om alla de fina
insatser som ni medlemmar har gjort! 

Att vi lyckades bygga en ny E-brygga, med gemensamma krafter, var 
absolut den största. Att nära 70 personer kom på städdagen kom på god
tvåa.

Det har hänt mycket annat också. Uppstädning av mastskjulet, 
storstädning av området, stor förbättring av förtöjningarna, alla båtar är 
TBT-mätta, onsdagsseglingarna som pågått hela säsongen, bättre 
ordning i truckskjulet, vassen har blivit klippt, el-dragningar och 
luftledningar till bryggorna förbättrats, upptagningen av båtarna 
fungerade väldigt bra, då alla var väl förberedda med sitt material. Och 
mycket mer...  



   Se till din båt

    Tomten sover inte i december, så
     ej heller andra. Långa fingrar och
     hårda vindar kan fortfarande ställa
     till det för oss. Och trots ett bra
     kamerasystem över området,
     se till era båtar då och då och
     även båtgrannarnas.   

 

Meningen med föreningen

Om vi hjälps åt, och alla bidrar med sitt, kan vi hålla kostnaderna nere, för vi 
slipper hyra in så mycket tjänster. Och samtidigt kan vi bevisligen få mycket 
gjort rent praktiskt. Och vi lär också känna varann bättre och uppleva 
gemenskap i att vi hjälps åt när när vi arbetar tillsammans. Och klubbområdet
blir en välskött och trevlig plats att vistas på.  

Det finns självklart mer att göra, men
det återkommer vi till framöver.
När nu våra båtar är i gott förvar
över vintern, som vi hoppas, måste
vi få unna oss till att tänka på lite
annat, koppla av, och mysa och kura
hemma i godan ro. 

Vi vill rikta ett
mycket välmenat
och uppriktigt tack
till alla som bidragit till att vår klubb kan 
vara det, den är! 

Och vi önskar er en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År! 

Styrelsen 


