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Välkomna till medlemsbrev 3 / 2014  

 

Styrelsen fortsätter med att nå ut med 

information till sina medlemmar via e-post. 

Många medlemmar har hört av sig och ställt sig 

positiva till att få information via e-post. Bra att 

tänka på att skicka om ni byter e-postadress, 

telefonnummer eller adress, skicka ändringen till 

styrelsen@vastanforsbatklubb.se  
 

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat 

vattnet och kommit upp på land. Anmälan om 

vinterförvaring av båten på klubbens område 

fungerar bra, kom bara ihåg att märka er båt med 

namn och medlemsnummer. Den 25/10 var det 

höststädning och på kvällen var det höstfest. 
 

Medlemsavgiften för 2015 har nu skickats ut (har du inte fått den hör av dig till styrelsen) 

och har som förfallodag den 31 december 2015.  

 

Årsmötet är söndagen den 7/2 2015 och inget annat.  

Utveckling av hamnen fortgår och nu behöver vi några personer som kan ställa upp 

under v.46 och framåt. Den tappra skara medlemmar som är där, har börjat arbetet 

med svetsboden och kommer sedan att fortsätta med fasaden av stora bodlängan. 

Arbetsuppgifter som skall utföras är följande: Kapning och borrning av plattjärn, 

snickerihjälp, takläggning och att lägga betongplattor. Vi är tacksamma för all hjälp 

vi kan få i förändringsarbetet i hamnen. De träffas klockan 9:00 till 14:00 under 

veckan. 
 

Kassören tackar för inbetalningen av 2015 års medlemsavgifter som gått väldigt bra 

cirka hälften av medlemmarna har redan betalat sin avgift vilket underlättar vid 

årsbokslutet i kassörsarbetet. Tack medlemmar! 

Resultatet av vem som först betalat in årsavgiften för 2015 blev:  

1) Fem trisslotter Håkan Ehrs  

2) Fyra trisslotter: Annelie Norberg 

3) Tre trisslotter: Kenth Granqvist 

4) Två trisslotter: Mattias Lindström. 

5) En trisslott: Kent Eriksson (Brandbo).  

Trisslotterna delas ut på årsmötet 7/2 2015. 
 

 Titta även in på vår hemsida http://www.vastanforsbatklubb.se/ för mer information. 

 

 

Styrelsen för VBK  
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