Äntligen har båtsommaren kommit igång och det är full fart på
bryggan! Här kommer lite info från styrelsen.

●

Torrsättning
Planerat datum är 3–4 oktober.
Alla som har vinterplatser har fått faktura. När vi vet vilka som ska ha vinterplats
2020–2021 kommer vi att börja administrera för er som står i kö. Om du inte tänkt
behålla din vinterplats meddela oss så fort som möjligt.

●

Miljö
Alla som har bottenfärg ska anmäla det till BAS-systemet.

●

Härsö
Tyvärr är inte Härsö TSBKs klubbholme längre. Provperioden som tillfälliga medlemmar
är över och det blev ej något fast medlemskap för vår del.

●

Sjösport
Nu är jolleskolan igång för fullt. Vi ber alla båtförare att vara extra försiktiga runt
hamnområdet då det är en del ovana barn ute och seglar.
Denna sommar har vi totalt 80 jolleseglare under 5 veckor och träningar på
onsdagskvällarna för de barn som vill gå vidare efter grundkursen.
Så det är mycket aktivitet runt hamnplanen och bryggorna i sommar!
Det kan Ibland vara lite trångt runt båtrampen med jollar, men om vi alla samarbetar och
hjälps åt så löser vi det. Tänk på: Ingen båt/vattenskoter-parkering vid rampområdet.

●

Kräftskiva
TSBKs kräftskiva är planerad till den 22 augusti. Mer info kommer!

●

●

Hamnplan
Alla bockar och övrigt material är flyttat till området vid mastskjulet.
Det är för att frigöra den lilla gräsplätten till jolleskolan, de behöver en plats
att vistas på vid samlingar, teori, matsäcklunch mm.
Hoppas ni har överseende med att en del bockar och material inte ligger i just
den ordningen som ni lämnade den i våras. Som ni säkert märkt har det också skett en
ordentlig uppstädning av området. Vi har fyllt 2 containrar med gammalt skräp som legat
på hamnplan/runt bodarna. Tack Mattias för hjälpen!
Funktionärsorganisationen
Nu är nästan alla roller tillsatta i nya organisationen. Vi saknar bara en
arbetspliktsorganisatör. Någon frivillig?
Vi tackar alla som ställer upp och styr båtklubben framåt!

●

Omdisponering av bryggplatser
I höst kommer vi se över platsindelningen på samtliga bryggor. Vi har stor efterfrågan på
mellanstora och stora bryggplatser, men tillgången är begränsad. Vi har däremot lite för
många små platser. Vi kommer att göra en omdisponering efter behovet och det kan
innebära att vissa bryggplatsinnehavare kommer att få en annan plats till säsongen
2021.

●

E-matrikel i BAS
För att kunna nå medlemmar sinsemellan planerar vi att öppna E-matrikel i BAS. Om du
inte vill ha dina kontaktuppgifter synliga måste du meddela info@tsbk.se senast 30 juni.
Sedan öppnas medlemsregistret upp. Allt är helt GDPR-säkrat men vi har alla stort
ansvar som medlemmar. Det är givetvis endast inloggade medlemmar som har
läsrättigheter.

Hoppas vi får en fortsatt fin båtsommar!
Hälsningar Styrelsen

