Informationsbrev 2/2016 till medlemmarna i Kinda Båtklubb

Här kommer lite höstlig information!
Städdag 10 september
10 september med start kl 0900 genomför vi höstens arbetsdag samt vissa förberedelser inför den
gemensamma båtupptagningen, slut kl 1300. Du som ännu inte deltagit på arbetsdag i år har nu
möjligheten att lära känna Dina klubbkamrater.

Höstens båtupptagningsdag 1 oktober (observera att ändrat datum!)
Gemensam båtupptagning med kranbil genomförs lördag 1 oktober med start kl 0800. Företaget PC
Kranar lyfter de båtar som har behov av det för priset 700:-, bra om Du har jämna pengar med mig. Du
som önskar lyft skall meddela enligt nedan:
Du skall senast 11/9 2016 anmäla till Peter Danielsson via mail, peter.t.d@hotmail.se, om Du önskar
lyft med kranbil på upptagningsdagen den 1/10 samt om Du önskar vinterplats hos klubben, ange
längd och bredd på båten. Ingen uppställning av båt/båttrailer inom klubbens område får ske
utan att platsen har tilldelats av Styrelsen via Peter Danielsson.
Inför båtupptagningen kommer Styrelsen via Peter att meddela lyfttider till de medlemmar som begärt
lyft. Det är väsentligt att Du har Din båt klar för lyft vid Din satta lyfttidpunkt. Båt som saknar
slingmärke bör förses med detta vid höstens båtlyft, vilket underlättar nästa lyft. Klubben
tillhandahåller slingmärken utan kostnad.

Förvaring av båt inom klubbens område under vintern 2016/2017:
Du skall senast den 11 september i via mail kontakta ansvarig i styrelsen, Peter Danielsson
(peter.t.d@hotmail.com), om Du önskar vinterplats. Ange längd och bredd på Din båt samt Ditt namn.
Du erhåller återkoppling via mail. Detta gäller alla båtägare utan undantag. Efter upptagning skall Din
båt vara försedd med tydligt ägarenamn (alt. båtpaltsnummer/ medlemsnummer) och telefonnummer!

Uppsägning eller ej utnyttjande av båtplats
Du som redan nu känner till att Du inte skall nyttja Din båtplats sommaren 2017 ombes snarast
meddela detta till Inge Quist, dock senast 28/2-17. Vid uppsägning av båtplats använder Du
blanketten medlemsansökan som finns på hemsidan.
PS. Mellan informationsbreven lägger styrelsen ut information på klubbens hemsida,
www.kindabatklubb.se, varför Du regelbundet bör söka upp den sidan eller lägga den som startsida.

Hälsningar
Rimforsa den 22 augusti 2016
Kinda Båtklubb
Styrelsen
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