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Välkomna till medlemsbrev 25/2016 
 

 

Information/ Medlemsmöte 

Styrelsen kallar till informations/medlemsmöte i båthamnen 

måndagen den 29 augusti klockan 18:00 

Styrelsen kommer att informera om hamnprojektet så att rätt information 

kommer ut till er medlemmar, följande information kommer att 

framföras: 

1. Ramp och service/gästhamnsbryggan. 

2. Lova bidraget (Länsstyrelsen) 

3. Fagersta Kommun. 

4. Arvsfonden. 

 

Taggnyckel 

Medlemmar som personligen har lämnat deposition för att lösa ut 

taggnyckel till hamnen äger rätten att utnyttja hamnen. Att låna ut taggen 

till någon kompis eller icke medlem (gäller även medlemmens barn, 

barnbarn) är inte tillåtet enligt upprättat avtal. 

  

Klubbens olycksfallsförsäkring gäller bara medlemmar, om de som 

olovandes lånar taggar skadar sig på klubbens egendom så gäller inte 

försäkringen och det kan bli problem om de skadar andras båtar då 
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kommer ju frågan upp vem som bär ansvaret att icke medlemmar är inne 

på området med sin båt och det kan bli så att den som öppnat eller lånat 

ut taggen står där med hela försäkringsansvaret.  

Se istället att du som medlem stödjer klubben genom att se till att de som 

utnyttjar klubbens anläggning betalar rampavgifter eller går med i 

klubben så att vi får ett ökat medlemsantal. 

 

Klubbhus – Trailermedlem 

Om olyckan skulle vara framme kan ni använda Hjärtstartaren som 

sitter på väggen i klubbhuset, därför är det nu också öppet så att 

trailermedlemmar kommer in via sin egen taggnyckel. Ni har även 

möjlighet att köpa dricka och godis om så önskas. 

 

Kräftskiva 27 augusti 

Kräftskiva (men man får äta vad man vill) i form av knytis kommer att 

vara lördagen den 27 augusti med start kl. 18:00 nere i hamnen anmälan 

ligger på bordet i klubbhuset. 

 

 

Styrelsen för VBK 

 


