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Ordförandes ord:
Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
God fortsättning på 2016.
Tänk så fort ett år går.
Dags igen att blicka framåt med nya arrangemang och en ny båtsommar.
Men än så länge får vi mysa inne i värmen och kura skymning.
Jag vill passa på att tacka alla, som varit med och målat klubbstugan i
sommar. Tack även till Frank Sörquist, som gjort det möjligt att installera vår
nya restaurangdiskmaskin.
Styrelsen vill också tacka varmt för gåvorna vi fått, en fin snidad tavla och en
handgjord vacker Hamburgsundslampa.
Vi gör en återblick på året, som har gått.
Det har som vanligt varit mycket välbesökt avseende klubbens event.
Vi startade upp med berättelser av Håkan Tollesson. En mycket trivsam kväll
med sjömansgryta och roliga skutminnen.
Påskfesten var "äggande". Familjedagen i solsken där VM i lekar var ett
uppskattat inslag för de små. Kvällen bjöd på Farbror Blues härliga musik.
Höstfesten gav oss tjälknöl med gratäng samt skönsång av eminenta
Gråskägg. Medlemsmötet i december följdes av glöggmingel och julsånger.
Årets arrangemang kan ni läsa om på programsidorna.
Eftersom platserna i vår klubbstuga är begränsade, så behöver vi anmälan
till vissa aktiviteter. "Först till kvarn..." gäller.
Och snälla Ni, har Ni anmält Er till någon aktivitet och får förhinder,
var snäll och meddela oss detta. Vi har kölistor till arrangemangen med
medlemmar, som gärna kommer om plats finns.
Var finns Du?
Vi har problem med att vi ibland får utskicken i retur med "adressat okänd".
Läs vidare i detta utskick och hjälp oss att hålla vårt medlemsregister
uppdaterat.
Med dessa vädjanden vill styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna
hälsa Er hjärtligt välkomna till årets aktiviteter.
Jag önskar Er alla ett riktigt gott båtår.
Med vänliga hälsningar
Eva-Lena Janson
Ordförande

Medlemsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 8 dec 2015
§1
Mötets öppnande:
Mötet öppnades av ordförande Eva-Lena Janson som hälsade alla välkomna,
samt förklarade dagens möte för öppnat.
§2.
Kallelse/dagordning:
Förslag till dagordning presenterades och antogs.
§3.
Föregående mötesprotokoll:
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
§4.
Ekonomi:
Föreningens ekonomi är god.
§5.
Gångna sommarens och höstens aktiviteter:
Familjedagen bestod av lekar och aktiviteter för barnen. Klass 4 på
Hamburgsundskolan tilldelades VBS miljöpris för strandstädning och lokalt
miljöengagemang. Dagen avslutades med Farbror Blues och mat.
Allsångskvällen lockade många medlemmar.
Vid Höstfesten serverades mat och Gråskägg stod för underhållningen.
§6.
2016 års program:
27/2 Vårfest med PeO som underhållare. Mat serveras.
30/4 Valborgsmässoafton.
21/5 Årsmöte kl 18:00. Medlemsmötet beslutade att frångå stadgarna vad
gäller datum för årsmötet.
19/7 Allsångsafton med lättare förtäring.
17/9 Berättarkväll med Allan på Kiddön något gott att äta.
29/10 Höstfest med underhållning och mat.
6/12 Medlemsmöte med gröt och julsånger
§7.
Rapporter:
Klubbstugan är nymålad, har nya gardiner och en nyinstallerad diskmaskin.
Vi har en skada på fasaden som ska åtgärdas i vår. Försäkringen täcker
kostnaden för detta.
§8. Övriga frågor:
Inga övriga frågor
§9. Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Christian Oscarsson

VBS klubbaktiviteter våren 2016

Lördag 27 februari
Kl 19.00
i klubbstugan
Obs!

Vårfest
Musik och skrattfest med P-O Götesson
God mat och dryck
Anmälan senast 160219 till:
Ingemar Bergdahl 070-5534566

Lördag 30 april
Kl 19.00
vid klubbstugan

Valborgsmässofirande
Samarrangemang med samhällsföreningen
Vårtal, vårsånger och fika.

Lördag 21 maj
Kl 18.00
i klubbstugan
Obs tiden !

Årsmöte
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Efter mötet har vi som vanligt räkfrossa.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

VBS klubbaktiviteter sommar och höst 2016
Tisdag 19 juli

Allsångsafton

Kl 19.00
i klubbstugan

Sång och musik i sommarkvällen.
Lättare förtäring och dryck.

Lördag 17 september

Berättarkväll

Kl 19.00
i klubbstugan

Allan på Kiddön berättar historier från
sillperioden, skutepoken och mycket annat
Något att äta och dricka.
Anmälan senast 160910 till:
Ingemar Bergdahl 070-5534566

Obs!

Lördagen 29 oktober

Höstfest

Kl 19.00
i klubbstugan

Dags för höstmys.
Mat och dryck i goda vänners lag.
Överraskningar.
Anmälan senast 161021 till:
Ingemar Bergdahl 070-5534566

Obs!

Tisdagen 6 december

Adventskaffe

Kl. 19.00 i klubbstugan

Medlemsmöte.
Gröt och julsånger.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.

Kära medlemmar hjälp oss.
För att vårt medlemsregister ska stämma och vi skall ha möjlighet att
nå Er alla, vädjar vi om hjälp från Er.
Det är viktigt att vi har rätt namn, adress, mailadress och
telefonnummer.
Ändringar meddelas Jonas Kristensson via telefon 070-4890176 eller
helst via mail jonas.kristensson@hotmail.com.
När Ni betalar in något till oss, så glöm inte att specificera vad
inbetalningen gäller (ex. medlemsavgift, lokalhyra eller inköp av varor)
och vem som betalat.
När det kommer in 150:- till klubben är det omöjligt att veta vad det
handlar om. Förmodligen en medlemsavgift, men från vem.
Det kan i olyckliga fall bli så att Ni markeras med "ej betald
medlemsavgift" och stryks från medlemsregistret.
Vi skickar ut inbetalningskortet i samband med detta utskick.
Som sista inbetalningsdag för medlemskap varje år gäller 31 mars.
Och som sagt, glöm inte skriva vem inbetalningen avser.
Nya medlemmar kan naturligtvis tillkomma senare.
Vi stryker dem, som inte inkommit med betalning i tid.
Detta gör vi innan Svenska Båtunionen stämmer av antalet
medlemmar. Vi får betala till SBU för varje medlem och har inte
möjlighet att betala för medlemmar, vilka inte betalt in sin
medlemsavgift till oss.
Vi tycker också att det vore mycket olyckligt, om någon meddelat sitt
försäkringsbolag att man är medlem i en båtklubb och att denne sen
strukits ur vår klubb pga glömska eller otillräcklig information.
Det kan leda till problem vid ett försäkringsärende.
Vi hoppas på förståelse och hjälp. /Styrelsen

Uthyrning av Väderöarnas Båtsällskaps
Klubbstuga.
Prislista 2016
Stugan är utrustad för c:a 50 personer.
Se om den är ledig under "Kalender" på hemsidan.

Tillägg för ej medlem

+100 kr

Måndag till torsdag

300 kr

Fredag

400 kr

Lördag (till efterföljande dag kl.12.00)

600 kr

Söndag

400 kr

Tillgång från kl 18.00 kvällen före
hyrd dag, förutsätter att stugan
är ledig

100 kr

Hyra projektor
Hyra ljudanläggning

100 kr
100 kr

Städning efter uthyrning erbjuds för
Diskning erbjuds för

500 kr
500 kr

Skadat gods ersätts av hyresgästen.
Naturligtvis skall lokalen lämnas i samma skick som den
hyrdes, annars debiteras för städning

Privatperson betalar kontant då nyckel erhålls.
Övriga enligt avtal.

Litteratur:
"Kiddön - skutor och öliv under två sekel." Vi får gratulera Allan Olsson och
Inglill Andreasson till priset från Kungliga Gustav Adolfs-akademien. Boken
innehåller berättelser, allt från sillperioden och skutepoken till nutid. De
spännande berättelserna bygger på generationer av muntligt berättande.
Bilderna är en vacker blandning av gamla och nytagna.
Vi i klubben har också förmånen att få höra Allan själv berätta på en
klubbträff, se programsidorna.
"Brev från Bohuslän av Evert Taube." Titeln beskriver i korthet vad denna
bok har för innehåll. Pia Schmidt de Graaf har valt bland Evert Taubes
hundratals brev från 40- o 50-talet, samtliga från Bohuslän. Pia har också
skrivit kommentarerna. Håkan Berg står för fotografier av brev och
manuskript. Mycket är handskrivet och illustrationerna är Everts egna i
många fall personliga skisser. Flera brev är till Astri, hans älskade livskamrat.
Andra mottagare av breven är släktingar, goda vänner och bekanta, som t ex
Handelsman Flink.
En bok om och av vår nationalskald som är trevlig att fördjupa sig i, utgiven
på Pia Schmidt de Graafs eget förlag.
En ny sjöfartsroman har kommit ut på förlaget Tre Böcker. Det är författaren
Mikael Esping som kommit ut med sin debutroman, "Sailors Grave."
Han har tidigare förekommit i "Sjömansboken II" och "Kärlek till havs" Där
han bidragit med novellerna "I dimman" och "SMS".
Mikael Esping är utbildad journalist och har arbetat på SVT. Efter det bytte
han yrkesbana och utbildade sig till sjöman. Han är nu verksam som
överstyrman inom norsk offshore.
Sailors Grave handlar om en nyutexaminerad styrman på sin första resa.
Under dessa 6 veckor hinner det hända mycket. Boken är berättande och
lättläst trots att dialogerna är skrivna på engelska, vilket är språket ombord.
Torbjörn Dalnäs, som varit Sjömansservicemedarbetare har kommit ut med
en trevlig bok "Havets ord". I den försöker han förklara för oss landkrabbor
vad de ord och uttryck, som finns i sjömännens språk, betyder. Det kan vara
uttryck som Helsingborgspackning, skillingeägg och förhyda. Förutom
förklaringar och beskrivningar om uttryckens ursprung är boken illustrerad
med foton, teckningar och t ex affischer.

”Det är viktigt att
allrisk och maskinskada ingår i
båtförsäkringen”
Sofie, seglare och motorbåtsägare.
Medlem i Margretelunds båtsällskap
och Svenska Kryssarklubben.
En av våra 247 000 delägare.

Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967.
Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare.

Du som är båtklubbsmedlem får många fördelar. Sjöassistans ingår redan i alla våra båtförsäkringar. Men nytt från april är att både allriskförsäkring, och maskinförsäkring för motorer upp
till 5 år, ingår utan extra kostnad. Och du kan tilläggsförsäkra motorer som är upp till 10 år
gamla. Dessutom har vi infört ägarbonus som innebär att ett överskott går tillbaka till dig som
är kund och båtlivet.
Besök www.svenskasjo.se och läs mer om alla dina förmåner, som är möjliga tack vare att vi
inte har vanliga aktieägare. Vi ägs ju av oss båtägare!

Båtförsäkring på mina villkor

