
Maj 2021

På gång  på klubben! 
- Vår hemsida heter: enebybk.se, vår Facebook-grupp: Eneby båtklubbs officiella facebook sida - 
- Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns på vår hemsida, under ”Klubben/Styrelsen m fl” - 

Aktuellt just nu!   
     
Onsdagsseglingarna startar!
Samling 16:30, onsdag 12 maj.
Grillen är alltid igång efteråt.

Minst en styrelseledamot
kommer dessutom att finnas
tillgänglig för medlemmarna på
båtklubben ca kl.18-20 varje
onsdagskväll under säsongen.
Detta för att möjliggöra att lätt
kunna ställa frågor, och allmänt
underlätta dialog i klubben.

Arbetsdagar
29 och 30 maj 
Vi har fortfarande en del att
göra för att få bryggorna i skick
så anmäl er till Pia för att göra
er arbetsplikt dessa dagar,
ni som ännu inte gjort det.

* Vi behöver få ut el och
   ljusstolpar på E- och F-
   bryggorna. 
* Vi behöver balansera upp nya E-bryggan genom att hänga däck
   på”innersidan”, med presenning över. Också för att kunna ha tillfälliga
   tilläggningsplatser.
* Vi behöver bygga ”spångar” över sektionerna på E-bryggan.
* Vi behöver få upp de sista Y-bommarna.
* Och mer därtill.

!OBS! SE UPP FÖR DE GLAPP SOM FINNS MELLAN BRYGGDELARNA! 
(Det var två som klev ner i ett mellanrum senaste arbetsdagen.)



     Årsmöte 1:a juni kl. 19:00  
     Se också längre ner

     Arbetsdagar på Långö 5:e och 6:e 
     juni 
     Två dagar, anmäl till Pia! Och / eller 
     kontakta Kenneth, som är ö-fogde.

     Städdag 5:e juni
     Anmäl närvaro till Pia, bland annat för
     maten skull. Klubben bjuder nämligen
     på lunch som vanligt. 
     
     En städdag är obligatorisk. Här är det
     också ett fint tillfälle och att umgås
     förutom att vi får vårt område fint inför
     sommaren. 

 

Och därmed går vi över till
de mer lustfyllda delarna…. 

Midsommarfirande på
Långö 25:juni

  
Och kom-i-håg…

Kräftskivan 21:a augusti

  
 

TBT-certifiering!
För er som vill ha era båtar TBT-certifierade. Vi behöver ha skrovnumret eller 
segelnumret på båten. Lämna dessa uppgifter till Indrek om inte detta redan 
är gjort.  

 Ozon-generator
Klubben har införskaffat en ozon-generator. Kontakta styrelsen om ni önskar 
låna den. Vi tar ut en dygnsavgift på 100 kr för den. Mest för att den ska 
komma tillbaka snabbt. En behandling i en båt kräver inte många timmar.    



Årsmöte !

      1:a juni kl. 19:00

 Plats: Båtklubbens område

     

Kallelse och handlingar till årsmötet är
på väg att skickas ut i dagarna. Vi
kommer att ha en högtalaranläggning.
            Varmt Välkomna!

          Miljöavfall

Vi har en dialog med kommunen när
det gäller hur vårt miljöfarliga avfall ska
hanteras på området och forslas bort
härifrån. Vi avvaktar vidare avgöranden,
från kommunen, och det som vi som klubb behöver tänka på är att allt 
miljöfarligt avfall verkligen hamnar i boden som är avsedd för detta. Batterier, 
oljor, färger, glykolblandningar osv. 

Ta gärna hand om ert eget avfall och transporterar det direkt till Tveta om 
möjligt. Tänk också på att vår container lätt blir full, så samma gäller där. Den 
är för övrigt avsedd för icke miljöfarligt avfall, och inte heller hushållssopor. 
För det senare är lådan intill grinden avsedd, och endast den. Den blir också 
lätt full sommartid, så samma sak gäller där. Är det möjligt, ta med er 
hushållssoporna hem.   

         Nattvakten
 
  För att undvika stöder och skadegörelse på våra båtar
  och anläggningar behöver vi dessvärre bevaka dessa. 
  Framförallt nattetid. Vi har ett nytt kamera-system på 
  gång, som ska göra det lättare att identifiera oönskade
  ”gäster” på området. Men det kan inte ersätta att det
  finns folk på plats där. Tänk dock på att aldrig riskera
  något för egen del. Ring polis vid misstankar om
  oegentligheter. 



Vi behöver ha folk på området, så gå in på BAS (Båtunionens 
Administrativa System), och boka in era pass för säsongen.

Läs igenom instruktionerna, vid vakten. De ligger framme i klubbhuset. Det 
finns också vissa sysslor för nattvakterna. Se det som ett sätt att fördriva lite 
tid förslagsvis. 

Och så  för-

töjningarna

Samma saker gäller än
som de till höger.
Hoppas vi slipper några
haverier denna säsong
på grund av dåliga
förtöjningar.

Heta arbeten
För att få ett tillstånd för
detta kontakta Stefan
Andersson, Patrik
Montenius eller Thomas
Geiger och gå igenom
vad som ska göras. 

Med hopp om en härlig kommande 
sommarsäsong!

Styrelsen 


