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Ordförandes ord:
Bästa medlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
Det har varit ett otroligt år, 2012, med klubben.
I juli hade vi ett lyckat 40-årsjubileum. Uppslutningen var fantastisk.
Ett 30-tal barn med föräldrar kom och såg teater, gick
poängpromenad, åt glass, besökte Rescue Sparbanken Tanum,
fiskade krabbor, roades av en trollkarl och åt korv med bröd.
Senare på dagen var det allsång, tal med klubbhistorik av Rolf
Lövgren, över 120 grilltallrikar serverades på kvällen och vi bjöds på
härliga evergreens av Gustav, Tomas och Svein.
Efter jubileet fick klubben en mycket frikostig donation av vår
klubbnestor och hedersmedlem Rolf Helgesson och hans hustru Ulla.
Vår visafton i augusti var som vanligt välbesökt. Mycket av sång,
musik och glädje. Höstfesten i oktober var fullbokad tidigt.
Året avslutades med medlemsmöte och adventskaffe med glögg.
Nytt år med nya aktiviteter.
Vi startar upp i vintermörkret med irländsk afton i januari. Mars bjuder
på föredrag med ”Öringakademien” och soppkväll. April kommer med
traditionellt valborgsfirande. I maj är det, som vanligt årsmöte med
räkfrossa. Se all information på programsidan.
Vi har funderat på att återkomma med en familjedag i sommar.
Röster hördes under jubileet att en dag med både barn- och
vuxenprogram var mycket populärt. Barnaktiviteter på eftermiddagen
och musik med grilltallrik på kvällen. När hösten blir mörk tycker vi att
en oktoberfest med mat och gemyt värmer gott. Avslutningsvis
kommer december med medlemsmöte följt av glögg, adventskaffe
och julsånger. Mer om dessa aktiviteter i nästa utskick.
Styrelsen, trivselkommittén, och stugvärdarna hälsar hjärtligt
välkomna till samtliga aktiviteter.
OBS, när anmälan behövs. Först till kvarn.
Med vänliga hälsningar
Eva-Lena Janson
Ordförande

Bästa Ulla och Rolf Helgesson
I juli överraskade Ni oss mycket med en frikostig donation.
Ni hade då tagit beslutet att till Väderöarnas Båtsällskap överlåta Era
andelar i Bottna Vind. Antalet andelar är 30 st.
Bottna Vind är en ekonomisk förening, som bildades 1994 och har ett
Vestas 225 kW-verk i drift i Hamburgsund. Verket beräknas
producera ca 525 000 kWh/år.
Vindkraft går helt i klubbens anda då vi redan i våra stadgar har till
syfte att främja bland annat miljövård.
Vi vill å hela klubbens vägnar tacka varmt för gåvan och lovar att
förvalta avkastningen på bästa sätt med miljö och sjösäkerhet, som
ledstjärnor.

Styrelsen/Eva-Lena

Protokoll fört vid medlemsmöte med Väderöarnas Båtsällskap
2012-12-06.
1. Välkommen. Mötets öppnande:
Ordförande hälsade deltagarna välkomna till medlemsmötet med efterföljande
adventskaffe.

2.

Kallelse och dagordning:
Förslag till dagordning presenterades och antogs.

3.

Tilläggsval av ordförande:
Eva-Lena Jansson valdes till ny ordförande för Väderöarnas Båtsällskap på
konstituerande möte 14/5. Valet godkändes.

4. Ekonomi:






Ekonomin är god.
Ordförande läste upp ett brev från Rolf Helgesson. Han och hans fru har
donerat till VBS sina 30 andelar om 1000:-/andel i Bottna Kraft.
Ny skylt med annan text skall sättas upp vid båtrampen. I och med att VBS
arrenderar även rampen kan VBS uppta en avgift för användning av den.
Ordförande informerade om att VBS har träffat en överenskommelse med
kommunen angående arrende av tomten där klubbhuset står samt rampen.
Fr.om. årsskiftet blir det en höjning av lokalhyran med 100:-/ tillfälle.
Höjningen godkändes.

5. Övriga frågor:






Ordförande tog upp frågan om eventuellt en städdag på öarna. Skall vi göra
det igen? Olika synpunkter för och emot diskuterades, alla var överens om
att behovet finns. Mötet beslutade att bordlägga frågan.
Eventuella resor. Intresse finns för dagsresor.
Det lilla vita medlemskortet avskaffas. Ordförande redogjorde för vilka
affärer och företag där VBS medlemmar har rabatter.
Vårens program presenterades.

6. Mötet avslutas:
Ordförande tackade för visat intresse, samt förklarade medlemsmötet för avslutat.
Dag som ovan.
Curt Zetterberg

VBS klubbaktiviteter våren 2013
Lördagen den 26 januari
Kl. 19.00 i klubbstugan
Obs!

Lördagen 16 mars
Kl 19.00 i klubbstugan

Obs!

Irländsk afton. Vi startar upp i
vintermörkret med mat och dryck med
irländsk influens.
Anmälan senast 19 januari till:
Curt Zetterberg 0525-33154 eller
Kerstin Grändsjö 0525-33483
Föredrag och soppkväll.
Öringakademien berättar och
ger oss goda råd om öringfiske
och flugbindning. Vi äter en
god soppmiddag tillsammans.
Anmälan senast 9 mars till:
Curt Zetterberg 0525-33154 eller
Kerstin Grändsjö 0525-33483

Tisdag 30 april
Valborgsmässofirande.
Kl 18.00 vid klubbstugan
Vi inleder med vårtalet.
Därefter startar serveringen. När
vi fikat, bjuder kören på
vårsånger.
Lördagen den 11 maj
kl. 17.00 i klubbstugan

Årsmöte.
Årsmötesförhandlingar, som
avslutas med den traditionella
räkfrossan.

Reservation för ändringar i programmen

Uthyrning av Väderöarnas Båtsällskaps
Klubbstuga.
Prislista för 2013

Vardag (måndag till torsdag) Max 3 tim
4 tim eller mer

200 kr
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

100 kr

Städning efter uthyrning erbjuds för

500 kr

Skadat gods ersätts av hyresgästen.
Privatperson betalar kontant då nyckel erhålls.
Övriga enligt avtal.

Kära båtvänner!

Lite förändringar gällande verifikat av medlemskapet i
Väderöarnas Båtsällskap.
De små plastade medlemskorten kommer inte att sändas ut.
I de fall Ni behöver kunna verifiera att Ni är medlemmar i
Väderöarnas Båtsällskap, finns vårt medlemsregister.
Ert medlemsnummer finns på adressetiketten på kuverten.
Vidare får Ni en kod för rabatter hos våra sponsrande företag.
Dessa är i år:
Svenska Sjö. Se separat annons
Smögen Marin AB.
G-marin, Hamburgö. Se separat annons
Beachandmotion. Se separat annons
Till samtliga dessa är koden: Väderöarna

Vid inbetalning av medlemsavgiften är det viktigt att Ni fylle
r i samtliga uppgifter, som finns med på inbetalningsavin. Det
underlättar kontakten med Er.

Styrelsen

Kort om andmotion
Beachandmotion och Snowandmotion går samman i andmotion
andmotion är en sportbutik fokuserad på premiumprodukter inom fjällsport,
segling och vattensport
Vi arbetar hårt för att endast erbjuda de produkter, som vi själva skulle
rekommendera till våra vänner och bekanta.
Det är viktigt för oss att inte bara skapa en handelsplats där vi säljer
produkter av hög kvalitet, vi vill något mer. Nämligen att kundens
totala upplevelse av köpet skall kännas premium. Några beslut är därför
självklara: att leveranserna ska ske snabbt och att frakten ska vara
gratis. Vidare anser vi att alla så klart måste ha rätt att få prova
produkterna och sedan återsända dessa kostnadsfritt för det fall
storleken var fel eller något annat inte kändes helt rätt. Därför arbetar vi
helt enkelt med både fri frakt och fria returer. Allt för att du som kund
ska kunna känna dig trygg i din beställning.

Vi erbjuder till medlemmarna i Väderöarnas
Båtsällskap 15 % rabatt på hela vårt sortiment.
När du kommit till kassan välj "Har du rabattkod?" Skriv in
rabattkoden: Väderöarna
Genom att trycka "aktivera kod" så dras rabatten 15 % på hela varukorgen.
Obs gäller alla ordinarie priser.

Kontakta oss
Telefon: 08-50313138
andmotion.se

