
Februari
2022

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

    Det blir ljusare!  

     Det är i slutet av januari och
     under februari som
     skillnaden är störst från en
     dag till en annan, säger
     astronomerna. Och visst 
     märks det redan?
     Soluppgång kl. 07:29, och
     nedgång 16:36 söndagen
     den 13/2! 

Årsmötet!  

Detta håller vi denna gång i
Rönneberga Bygdegård tisdagen
den 8:e mars med start kl. 19:00. 

Kom ihåg att anmäla dig/er.
Och att betala medlems-
avgiften på 1.000 kr 
för detta år. 

Bygdegården ligger nära väg 57
mot Mölnbo och Gnesta. Strax
efter bron över järnvägen infart
till höger. 

Som en extra bonus kommer vi att lotta ut 3 presentkort till 
navigationsskolans onlineutbildning för förarintyg.



     Blästring
      Vi  frågar en gång till och
      någon är intresserad av att
      få sin båt blästrad denna
      vår. Ju fler, desto bättre pris
      per båt kan man få. Hör av
      er till Pia eller Stefan A. Ett
      smidigt sätt att bli av med
      TBT för er som fortfarande
      har detta kvar. 

      

Arbetsdagar och vaktpassen  

Från och med måndag 14/2 går det att
skriva upp sig för arbetsdagar och
vaktskiften för 2022. Tänk på att det är
bara fram till den 1:a maj vaktlistorna är
öppna för detta. Efter det fördelas de
resterande tiderna ut på dem som inte
skrivit upp sig. 

Den första arbetshelgen för året 26 och 27
mars. Samling kl. 09:00. 

Som framgick av föregående ”På gång på
klubben!” finns det en del att göra även
detta år. Det räcker att komma med ett gott
humör, klädd för vädret och matlåda, så
presenteras dagarnas uppgifterna på plats. 
 

OBS! Sjösättningen
Vi påminner igen om att i år kommer vi inte få tillåtelse att sjösätta de båtar 
som har för höga halter av TBT. Båtar som inte är mätta måste betraktas som
potentiella TBT-båtar, och måste därför mätas, alternativt saneras.  

    Varmt välkomna på årsmötet!
                             
                             Styrelsen 


