
Juni 2021

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”  

Årsmötet har nu äntligen hållits!  
Utomhus denna gång, på vår hamnplan, men för övrigt i god ordning. Lite 
röstförstärkning hade vi ordnat bara. I korthet kan sägas att styrelsen fick 
ansvarsfrihet, och alla handlingar och alla förslag från styrelsen och 
valberedningen godkändes.

Detta är den nya styrelsen
(Som ska navigera klubben genom resten av verksamhetsåret.) 

Stefan Andersson
Ordförande
Truck/sjö-och torrsättning
(tills m Thomas Geiger)
Ö-fogde (tills m Kenneth Frisk)

Åke Nord 
Vice ordf och Miljöansvarig

    Pia Mykkänen
    Sekreterare, Bas- K 

    Indrek Parts
    Kassör och Medlemsansvarig 

     Patrik Montenius
     Hamnfogde (tills m Hendrik 
     Altink)

     Thomas Geiger
     Truck/sjö-och torrsättning

personerna på bilden ingår inte i styrelsen och kommer nog aldrig att göra det      (tills. m Stefan Andersson)



Marijke (Mirre) Hammenstad                              
Arbets- och vaktplikt

Hendrik Altik
Hamnfogde (tillsammans med Patrik Montenius)

Stefan Grundemark
Hemsida och nyhetsbrev 

Alla kontaktuppgifter till styrelsen och övriga förtroendevalda finns på 
hemsidan. 

Vi tackar avgående sekreterare/miljöansvarig Maria Holmberg för förtjänstfull
insats och hälsar Marijke (Marre) Hammenstad välkommen till styrelsen. 

Städdagen den 5:e juni blev tyvärr inställd pga för få anmälda. 

Med all förståelse för den jätteinsats
som gjorts av väldigt många med-
lemmar under våren och annat om kan
komma ivägen. Vi gör ett nytt försök
och satsar på den 19 juni!!

Anmäl närvaro till Pia, bland annat
för maten skull. Klubben bjuder
nämligen på lunch som vanligt. 
     
Att delta på en (av två) städdag är obligatorisk. Det är också ett fint tillfälle 
och att umgås och lära känna några andra medlemmar. förutom att vi får vårt 
område fint inför sommaren. 

Tisdagsarbeten

      Det kommer pågå fortsatt arbete på
      E-bryggan närmaste tiden. Några
      medlemmar kommer att ses på 
      tisdagskvällar för att fortsätta med det
      sista på E-bryggan. Kom gärna
      med om tid och intresse finns. Prata
      med våra hamnfogdar Hendrik eller
      Patrik. Under tiden...

              Mind the gap!    



    

 

Midsommarfirande på Långö 25:juni och kräftskivan 
21:a augusti

Midsommaren närmar sig med snabba
steg och som vanligt firas den på Långö.
Och där hålls också kräftskiva i augusti.
Alla är välkomna!

Onsdagsseglingarna 
 
Varje onsdag över sommaren kommer
onsdagsseglingarna fortsätta är det sagt.
Dessutom kan det tillkomma spännande
förslag som kanske en regatta till Gotska
eller som nu, en inbjudan till en
seglingsutflykt Askö runt, Lördagen 3 Juli.
Se vår Facebook-grupp för detaljerna. 
Samling kl. 17:30!!   

Under onsdagarna kommer det också att finnas någon från styrelsen på plats
vid klubbhuset, mellan kl. 18-20, för frågor och kontakt.  

  

               Ta det lugnt på sjön i sommar! 
 
    Det kommer att vara många fler på sjön i år
    än under senare år. Och en del kommer att
    vara mer oerfarna. Så ta det lugnt och
    passa på att njuta av den sköna
    sommaren, hälsar bryggkatten Herman!
 

Nu är det sommar, nu är det sol, nu är det koskit i 
hagen, hälsar

Styrelsen 


