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På gång  på klubben! 
/ Nytt  nyhetsblad kommer runt 8-9 maj /  Alla kontaktuppgifter finns på vår hemsida /

   Återigen, ett STORT TACK

   till alla duktiga och villiga

    medlemmar!!

   Vi har fått väldigt mycket gjort på de
   arbetshelger som varit i år, och vi
   ligger i fas med tidsplanen. Det går att
   följa den tidigare utveckling av
   bryggbygget dels från tidigare
   nyhetsbrev och också med mycket
   bilder på vår Facebook-grupp. Vi har
   haft full uppslutning hittills, och det har
   varit nödvändigt, för att detta skulle

                                                            vara möjligt. 

Vårens, och årets, riktigt stora
arbete, har än så länge gått
närmast på räls. Och medlemmar
fyller på även till kommande
helger, men än räcker det inte.
Så hör av er till Pia i styrelsen, ni
som vet med er att ni har timmar
att fylla upp er arbetsplikt i år. Vi
vet att det också finns de som
missade förra årets arbetsplikt. Nu
kan det vara ett utmärkt tillfälle att
komma ifatt. 

Det gäller främst för närvarande helgerna 17-18 och 24-25 april. Även för 
den som vill boka om till annan dag gäller, kontakta Pia. Den som även kan 
tänka sig att komma en dag trots att den formella arbetsplikten är gjord, är
  mer än hjärtligt välkommen! 



  
  Dessa helger ska de sista bryggdelarna
  spikas ihop och därefter sjösättas och
  byggas ihop två och två i vattnet. De ska
  sedan bogseras ut och förankras på sin 
  plats, del efter del. Arbetet fortsätter
  denna helg när nyhetsbladet kommer ut,
  och där har vi nu full styrka, så gott som.
  Så titta i er kalender, för de andra helg-
  erna och se om ni kan undvara en dag
  eller två. Ta som vanligt med ett glatt
  humör, bra kläder och matlåda!   

Årsmöte !

      1:a juni kl. 19:00 Plats: Båtklubbens område 

     

Som båtklubb är vi, precis som alla andra klubbar och föreningar ömsesidigt 
beroende av varandra. Och till vår hjälp för det har vi överenskommelser och 
regelverk för att allt ska fungera så smidigt som möjligt, som alla föreningar. 
Att hålla årsmöte är en av de mest centrala uppgifterna vi har att leva upp till, 
för det inre arbetet. Dessa årsmöten är noga reglerade, och det ser likadant 
ut i alla föreningar. 

I dessa tider måste vi dock vara kreativa och undvika att vi utsätter varandra 
för smitta. Så vi går ifrån en punkt i stadgarna detta år, en punkt som säger 
att årsmötet ska hållas senast i mars, och vi hoppas att våra medlemmar har 
överseende med detta medvetna stadgebrott, med omtanke över allas hälsa. 
Stadgarna, och mycket annan information och dokument som berör vår 
klubb, finns på vår hemsida: enebybk.se 

Kallelser och årsmöteshandlingar kommer skickas ut till alla medlemmar inom
den närmsta tiden. Och: vi hoppas kunna hålla mötet utomhus. 



Respit med TBT-saneringen

Vi har fått klartecken från
kommunen att vi har även detta
år på oss att mäta och sanera
våra båtar avseende TBT. Så
även omätta båtar och de som
har för höga TBT-värden får
alltså sjösättas denna vår. 

Och det ska nu vara årsskiftet
2021-2022, som är deadline.
Detta ger förstås möjligheten att
njuta av sjölivet även denna
sommar, trots allt, för dem som
har båtar i saneringsbehov och 
som av sina randiga och rutiga
skäl inte än fått detta gjort. 

Mätning av TBT på de båtar som ännu ej är mätta, och/eller nytillkomna, 
kommer att kunna ske vecka 17, mellan datumen 26/4 till 4/5. Vi kommer då 
hyra in det mätinstrument som krävs till klubben. Ta kontakt med Indrek Parts,
Patrik Montenius eller Stefan Andersson i styrelsen för att boka in tid för din 
båt. Dessa har gått utbildning för provtagning.     

         Nattvakten
 
   Det börjar fylla på med vaktplikter för
   sommarsäsongen, med det är också
   mycket luckor. Var vänliga och gå in på
   BAS (Båtunionens Administrativa 
   System) och boka in era pass för
   säsongen.
   
   Vi har vid vissa stölder fått indikationer på
   att dessa kanske oftare sker nätter när det
   är tomt på klubben. Vi kan nog inte komma
   ifrån att det kan finnas de som lyckas
   räkna ut när det är tomt på klubben och
   inte. 
  



Väl förtöjda båtar 

Detta är något vi absolut måste ha denna sommarsäsong. De rabatterade 
båtförsäkringar vi kan få via Svenska Sjö, innefattar också att vi som klubb tar
vårt ansvar på detta område och bland annat kan försäkra inför dem att alla 
förtöjningar på klubben är OK.

Det är en sak att förtöja ute vid en klippa för några dagar mot att ha 
förtöjningar som sannolikt bitvis ser exakt likadana ut i flera år inne vid våra 
bryggplatser. Det innebär att nötningen ligger på exakt samma ställe, säsong 
efter säsong. Var vänliga att kontakta Patrik Montenius i styrelsen om det 
finns några som helst frågor kring förtöjningen. Dessa fem KRAV nedan är 
inte förhandlingsbara! 

 Används gummidämpare måste de vara lindade med ett angivet 
antal varv med linan, för att töjning vid båtens rörelse ska tas upp 
av dämparen och inte linan.

 Används fjäder, komplettera med tillräckligt lång kedja.
 Är båten låst med kedja eller vajer, se då till att det inte blir den 

riskerar tar upp krafter (ryck) vid kraftiga rörelser.
 Använd tillräckligt kraftigt gods. Ta gärna till en dimension större, 

än en mindre, vid tvekan. 
 Använd kaus och schackel.

Sjösättningen 

Finns det oklarheter kring sjösättningen, om man är ny i klubben, inte hittar 
sin båt på sjösättningslista eller vad det kan vara: Ta kontakt med Stefan 
Andersson i styrelsen. 

Håll i, håll ut, hela havet stormar inte! 

Vänligen,

Styrelsen 


