Ordförandebrev april 2022
Nu är våren här på riktigt. Sjösättningarna har påbörjats och städdagar har trollat fram nya
kvaliteter på tex Klubbholmen. Åk dit och kolla in!
Vi hade styrelsemöte i måndags den 25e och som vanligt en hel del att behandla. Vi har
vårmöte torsdag den 5 maj 18:30 i Korsängsskolans aula. Infomöte för nya medlemmar på
Klubbholmen redan den 2 maj 18:30. Den 28 maj på eftermiddagen anordnar Mälarrederiet
och kommunens turistbyrå hamnens dag som vi lovat att ställa upp på. Om inte annat är det
bra att vi syns som en aktiv och viktig förening i vår kommun.
Inför vårmötet har vi formella val av alla kommittémedlemmar. Vi har även fyllnadsval av
ungdomsordförande och en ny ungdomskommitté för att fördela arbetet precis som i den
övriga verksamheten. På vårmötet har vi även en genomgång av var vi står med våra olika
grenar i föreningen.
Projektet med giftfri båtklubb rullar på. Vi har en hel del kontakter med kommun och
länsstyrelse för förläggning av båttvätten invid kiosken. Litet moment 22 är att det
extraanslag vi sökt för tvätten inte får formellt godkänt förrän vi fått formellt
muddringstillstånd, men man ser positivt på möjligheterna att få det extra bidraget. Vecka
41 och 42 har vi två veckors våtsandblästringsprojekt på gång. Ni som har blödande
bottenfärg eller fått för höga mätvärden i XRF-mätningen, passa på att anmäla i BAS när vi
nu kör gemensamt blästringsprojekt.
Se också till att ni uppdaterar era båtuppgifter i BAS så att de mätprotokoll som görs kan
kopplas till rätt båt. Är den frimätt så finns ju en värdehandling där.
Vi jobbar även med kommunen om möjligheter att utöka bryggplatser i Klubbholmen då vi
har en kö. Lite segt är det men kampen pågår!
Viktigt är att ni som inte vill utnyttja er bryggplats i år men ändå behålla den inför 2023
anmäler detta till platsansvarig så att vi kan hyra ut den till någon på kölistan. Privat utlåning
av byggplats annat än enskilda dagar är inte tillåtet.
Vi har tyvärr haft inbrott i ett skjul och båtorganisationerna varnar allmänt för bränslestölder
nu med höga oljepriser så en uppmaning till alla: Hjälp till med att hålla uppsikt och
rapportera till polisen om ni ser något som ser skumt ut.
I övrigt pågår planering av alla sommarens aktiviteter. Allt från seglarläger, tävlingar till olika
båtlivsarrangemang. Det är en hel del som pågår så håll koll på hemsidan. Tex har vi loppis i
hamnen på fredag den 7 maj mellan 11-15. Kom också ihåg att anmäla till seglarlägret 11 till
18 juni. Information om tisdagsseglingar och tävlingsprogram finns också på hemsidan.
Vårhälsningar från ordförande Sten

