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Ordförandes ord:

Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
Jag vill börja med att önska er en god fortsättning på 2018!
I skrivandets stund så har vi precis gått in på ett nytt år, och även avklarat årets medlemsmöte nere i
klubbstugan. Som tidigare år var det glögg och trevliga julsånger efteråt. Vi tackar Janne och Johan som
kom och spelade.
Jag fick höra under mötet att det var några som varit osäkra ifall det skulle bli några julsånger eller inte då
det inte framgick på vårat julkort. Ifall ni är osäkra så ta en titt på vår hemsida/Facebook eller på våra
affischer som hänger på klubbstugan och vid Ica då dessa alltid skall hållas uppdaterade. Eller slå oss en
signal.
Nytt även för i år är att på vissa utav våra fester så kommer man att få ta med egen dryck, vi kommer då
inte att sälja någon dryck. Detta pga. att det både är kostsamt och inte alltid funkar med våra
serveringstillstånd.
Klubben har haft ett intressant år ned välbesökta arrangemangen som vanligt.
Vi satte detta året med ”Miljö och säkerhet” som fokus med bl.a. ”Ekolodskurser” och tillsammans med
HSF ordnade vi med 3 st ”Hjärt & lungräddningskurs med hjärtstartare”. Senare under mars samlades vi
för en riktigt skrattfest där P-O Götesson körde Musikquiz. I april stod Valborg framför dörren och strax
därefter hade vi ett sedvanligt årsmöte med underbara färska räkor från Hamburgsunds Fisk och skaldjur.
Vips så var det plötsligt sommar, något som vi inte märkte under våran dag ”Till havs”. Istället för att åka
ut för att meta ihop, köra quiz på havet och liknande aktiviteter så blåste vi inne. Vi fiskade från land och
grillade korv vid klubbstugan istället samtidigt som vi fick lagat våran flytbrygga vid rampen.
Under Allsångsafton var klubbstugan som vanligt fullsatt tack vare Janne med spelemännen. Vi avslutade
året lagom till hummerpremieren med att lyssna till ”Hummerafton” och invigde därefter hösten med en
riktig blues spelning från det lokala bandet Electric Ferry.
Ett sånt år vi haft, och vår trivselkommitté har verkligen fått ligga i. Året 2018 kommer programmet
fortsatt att vara intressant, men lite lugnare med kurser för att ladda lite batterier.
Men bara för att det blir färre kurser så betyder inte det att vi ligger på latsidan. I början utav januari
kommer vi få ett helt nytt kök att montera, och till våren hoppas vi att kunna lägga en ny trall på våran
uteplats. Vårat gamla kök stod i stort behov att göras iordning då våra hyllor inte längre orkade att hålla
uppe porslinet, och att både ugn, spis och köksfläkt sjöng på sista refrängen. Med ett nytt kök hoppas jag
kunna underlätta för vår trivselkommitté, men framförallt att öka intresset att hyra klubbstugan.
Under 2018 kommer vi även att bli tvungna att ev höja entren till våra aktiviteter, då kostnaderna ökar
runtom oss (underhållare, serveringstillstånd och förtäringen blivit dyrare). Vi hoppas på förståelse för
detta. Mer om våra kommande aktiviteter finner ni i detta utskick och på vår hemsida.
Styrelsen, Trivselkommittén och stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter

Med Vänliga hälsningar
Jonas Kristensson
Ordförande

Information
Inför 2018 så har vi introducerat en ny uppdaterad hemsida där vi löpande lägger upp aktuella
medlemsförmåner, aktiviteter och alla våra utskick. Håll även gärna koll på vår Facebook sida för
löpande info.
På väggen vid klubbstugan så hänger alltid senaste information från oss, och ni hittar även oss på
trottoarprataren vid Ica Skutan Hamburgsund.

Vi har även nya mailadresser:
Info@vaderoarnasbatsallskap.se
Ordforande@vaderoarnasbatsallskap.se
Sekreterare@vaderoarnasbatsallskap.se
Web@vaderoarnasbatsallskap.se

Vid allmänna frågor kontakta oss här.
Mail till vår ordförande.
Mail till vår sekreterare.
Mail om ni har synpunkter/frågor om vår
hemsida.

Medlem@vaderoarnasbatsallskap.se

Vid frågor kring erat medlemskap ber vi er
kontakta via mail i första hand, och för
akuta ärende ringa våran
medlemsansvarige.

Anmäl er till vårat nyhetsbrev
Vi försöker att hålla er uppdaterade inför aktiviteter och medlemserbjudande, och detta gör vi bl.a
via mail.
Om ni inte fått något mail under 2017 men önskar att få detta i framtiden så anmäl er till vårat
mailutskick genom att kontakta oss på Medlem@vaderoarnasbatsallskap.se

Aktiviteter
Vi vill uppmuntra våra medlemmar att anmäla (om ni kan) via våran mail eller via SMS. Då vi
ibland är på resande fot när samtal kommer in så kan vi ha svårt att notera alla anmälningar, då
förenklas vår vardag med ett meddelande istället. Om ni inte har denna möjlighet så Självklart slå
oss en signal. Iår går all anmälan via Jonas på telefon 070 489 01 76, eller mail
info@vaderoarnasbatsallskap.se

Intresseanmälan
Vi kommer att under 2018 köpa in nya Pikétröjor i marinblått och våran VBS logga tryck på
bröstet. Tröjorna kommer att finnas i herr och dam, i samtliga storlekar.
Vi hoppas på att kunna visa upp tröjorna vid nästa aktivitet men man kan redan nu skicka in en
intresseanmälan för att enklare kunna ta hem rätt mängd tröjor. Detta gör ni då via vår mail
Info@vaderoarnasbatsallskap.se.

Protokoll fört vid medlemsmöte med Väderöarnas Båtsällskap 6 december 2017
§1
Mötets öppnande:
Mötet öppnades av ordförande Jonas Kristensson som hälsade alla medlemmar
välkomna, samt förklarade dagens möte för öppnat.
§2. Kallelse/dagordning
Kallelse till medlemsmötet har gått ut till alla våra medlemmar via julkort, Facebook,
trottoarprataren vid ICA Skutan, anslagstavlan på klubbstugan samt på hemsidan.
Förslag till dagordning godkändes.
§3. Föregående mötesprotokoll:
Protokoll från föregående möte har gått ut till alla våra medlemmar via
medlemsutskick och finns på vår hemsida. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
§4.

Ekonomi:

§5.

Hyra 2018:

Ekonomin i klubben är god och stabil.
Investeringar har blivit gjorda med en ny luftvärmepump och ett nytt komplett kök har beställts.
Pumpen och köket har fått ett reducerat pris i form utav sponsring.

Styrelsen föreslår en hyreshöjning för klubbstugan inför 2018.
Detta baserat på den tidigare låga avgift vi haft, och dom nya investeringarna på kök och
luftvärmepump.
Måndag – Torsdag: 350 kr per dag
Fredag: 550 kr
Lördag (till efterföljande dag kl. 12.00): 750 kr
Söndag: 450 kr
Tillgång från kl. 18.00 kvällen före, om stugan är ledig: 100 kr
Tillägg för icke medlem: 100 kr
Hyra projektor: 100 kr
Hyra ljudanläggning: 100 kr
Städning: 500 kr
Diskning: 500 kr
Stämman godkände hyreshöjning enligt styrelsens förslag

§6.

Renovering:

Med start den 27 januari och 14 dagar framåt kommer VBS börja renovering utav köket, och är
tacksamma för all hjälp man kan få. Meddela styrelsen om ni kan vara behjälpliga och vilka dagar
som skulle passa.

§7.

Gångna sommarens och höstens aktiviteter:

Till Havs lockade 20 tal personer som kom för en gemensam dag vid vattnet. Dock med mycket
vind som försämrade förutsättningarna.
Allsångsafton bjöd som vanligt till full lokal med glada skratt.
Hummerafton lyssnade vi på intressant föreläsning om hummerns biologi och om spökfisket som
sker under ytan.
Höstfest då lyssnade vi på tonerna från Electric Ferry och åt varmrökt lax och drack gott.
Berättarkväll med SSRS Inställt på grund av för få anmälda.

§8.

2018 års program:

3 Mars
24 Mars
30 April
9 Juni
21 Juli
1 Sep
6 Okt
3 Nov
4 Dec

§9.

Vårfest: Musikquiz med Håkan Torstensson. God mat och dryck.
Berättarkväll: Åsa från Kalvö ostron kommer och berättar om sitt arbete, och låter
oss själva öppna och smaka på ostron.
Valborgsmässoafton: VBS tar gärna emot idéer om en talare till denna dag.
Årsmöte: Styrelsen föreslår att frångå stadgarna gällande datum för årsmötet
(skall egentligen vara senast 15 maj)
Allsångsafton: Sång och musik med enklare förtäring.
Sommarfest: Vi har bjudit in Janne Bark från Musselbaren som berättar om musslor
och havets läckerheter. Kommer att servera läckerheter direkt från grillen på vår altan.
Höstfest: Patrik Wingård kommer och spelar musik. Serveras mat och dryck i
höstrusket.
Berättarkväll: Eventuellt kommer vi att få besök utav ett lokalt bryggeri som
berättar hur tillverkning utav öl går till och med förhoppning om att få smaka på
deras egna sorter. Mer information kommer längre fram.
Medlemsmöte
Stämman godkände 2018 års program, som då även inkluderar förslaget att frångå
stadgarna för årsmötet.

Rapporter:

Klubbstugan har genomgått lite årliga reparationer invändigt och utvändigt utav klubbstugan.
Förbättringar kring rampen genom ny flytbrygga.
Medlemserbjudande att köpa flytvästar med VBS-logga från GBM Marin.
Sponsorer/samarbetspartners 2017:

Swede Ship Composite, Elektrolux Home Munkedal, HM
Fastighetsservice, Sotenäs Trä, Br Axelssons El.

§10.
Övriga frågor:
Det framfördes önskemål om markis över uteplatsen. Då styrelsen sedan tidigare
kollat upp detta avslås önskemålet i nuläget på grund av för hög kostnad.
§11. Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Christian Oscarsson

VBS Klubbaktiviteter Våren 2018
Lördag 24 mars

Berättarkväll

Entré: 170: - inkl. provsmakning utav
1-4 ostron och 1 Porter öl 3,5%

Obs anmäl er gärna i god tid

Kl. 19:00
Klubbstugan

Åsa från Kalvö ostron kommer och berättar om
sitt arbete, om ostron och man får även testa
att själva öppna ostron.
Kanske vågar ni även på att provsmaka.

Anmälan senast 2018-03-15 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 7 april
Kl. 19:00
Klubbstugan

Mat och Entré: 150:-

Vårfest

Musikquiz med Håkan & Christer
Kom och bilda lag med vänner och bekanta och
utmana andra i en underhållande båt/havs quiz.
Anmälan senast 2018-04-01 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Måndag 30 april

Valborgsmässoafton

Lördag 9 juni

Årsmöte

Kl. 19:00
Klubbstugan

Kl. 18:00
Klubbstugan

Samarrangemang med samhällsföreningen.
Vårtal, vårsånger och fika

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Efter mötet har vi som vanligt räkfrossa
Glöm inte att skicka in era motioner i god tid.
Anmälan senast 2018-06-06 till räkfrossan:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Mer löpande info på vår hemsida och Facebook.
Anmäl er gärna via SMS eller mail då det förenklar för oss att notera anmälningarna, då vi
ibland är på resande fot när samtalen kommer in

VBS Klubbaktiviteter sommar och höst 2018
Lördag 21 juli

Kl. 19:00
Klubbstugan

Egen dryck medtages.

Lördag 1 september
Kl. 18:00
Klubbstugan

Entré: 200: - inkl. mat

Allsångsafton

Sång och musik i sommarkvällen.
Lättare förtäring finns att köpa på plats
Anmälan senast 2018-07-19 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Sommarfest

Janne Bark från Musselbaren kommer till oss
och steker på havets läckerheter direkt ute på
altan. Vi får även höra lite om deras arbete med
musslor och havets andra godbitar.
Anmälan senast 2018-08-27 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 6 oktober

Kl. 19:00
Klubbstugan

Entré: 150: - inkl. mat

Måndag 5 november

Kl. 18:00
Klubbstugan

Entré: 150:- inkl ölprovning

Höstfest

Vi bjuder in hösten ihop med musik från Patrik
Wingård, dryck och förtäring i goda vänners lag
Anmälan senast 2018-10-01 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Berättarkväll

Grebbestads bryggeri kommer och berättar om
sin verksamhet och om ölframställning
tillsammans med en ölprovning med 3 olika
sorters öl. Begränsat med platser
Anmälan senast 2018-11-01 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Tisdag 4 december

Kl. 19:00
Klubbstugan

Medlemsmöte

Adventsmys i klubbstugan med medlemsmöte,
julsånger och passande tilltugg
Kom och sjung in julen i klubbstugan.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Mer löpande info på vår hemsida, Facebook och vid infoskylten på klubbstugan.

Medlemsförmåner 2018
Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap finns ett flertal förmåner. Här följer några exempel:


Tidningen Båtliv 6 nummer per år.



Svenska Sjö Möjlighet ges att teckna en förmånlig båtförsäkring i båtorganisationens eget



Svenska Båtunionen I och med att klubben tillhör Svenska Båtunionen har vi rätt till alla deras

försäkringsbolag.

medlemserbjudande.


Västkustens Båtförbund Tack vare medlemskapet i Svenska Båtunionen har vi som medlemmar i



Svensk Båtutbildning.se Här får ni 15% rabatt på kurser och utbildningar som exempelvis

Väderöarnas Båtsällskap även möjlighet att ta del av alla deras medlemsförmåner.

kustskepparintyget, båtkörkort, VHF-kurs, förarintyg och även distanskurser. Mer info finns på deras
hemsida, www.batutbildning.se


AMO Bil & Marinservice tillsammans med Rocad Båtar utför de flesta reparationer och underhåll
av båtar. De har även ett brett sortiment att beställa utrustning/reservdelar ifrån och är auktoriserad på
Suzuki båtmotorer. De erbjuder även förmånligt pris på vinterförvaring i Kungshamn och
krymplasttäckning av båtar. Ring Anders för att höra vad för erbjudande som passar just dig, 076 – 164
86 98.



GBM Marin AB Erbjuder medlemspriser på olika produkter i sitt sortiment. GBM kommer även att
ha tidsbegränsade erbjudande på vissa varor som kommer publiceras på vår hemsida och Facebook.
GBMs välsorterade butik hittar ni i Havstenssund.



Nordens Skeppshandel Erbjuder bland annat våra medlemmar 15% rabatt på båttillbehör.



BoatSecure Erbjuder just nu våra medlemmar 40% rabatt på BoatSecures startpaket. Rabattkod:



West Coast Fishing Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap har ni 10% rabatt på alla fiskeredskap

BSKVÄDERÖ. För mer information se deras hemsida, www.boatsecure.se.

(ange rabattkod Launch10).
Vid köp av hummeragn erhålls 15% rabatt per hink och 20% vid köp av fler än fyra hinkar


HM Fastighetsservice & Hamburgö Café & kiosk Specialerbjudande på vissa utvalda produkter till
dig som medlem i Väderöarnas Båtsällskap. Håll utkik på vår Facebook sida eller kontakta oss för
aktuellt erbjudande.

Väderöarnas Båtsällskaps Klubbstuga
Vår fina klubbstuga i Hamburgsund är utrustad med porslin, glas, kaffekoppar och bestick för
cirka 45 personer. Dessutom finns kyl, frys, spis, mikrovågsugn, kaffebryggare, diskmaskin
samt städutrustning. Det går även att hyra datorprojektor och ljudanläggning.
I anslutning till klubbstugan finns en stor altan med utsikt över hamnen.
Som medlem kan du hyra klubbstugan till rabatterat pris för fest, möte eller något annat.
Välkommen att kontakta någon av våra Stugvärdar. Se även vår Bokningskalendern på vår
hemsida för lediga tider.

Prislista 2018
Måndag till torsdag: 450 kr/dag
Fredag: 650 kr
Lördag (till efterföljande dag kl.12.00): 850 kr
Söndag: 550 kr
Tillgång från kl 18.00 kvällen före hyrd dag: 100 kr
(Förutsätter att stugan är ledig)

Medlemsrabatt: - 100kr per dag
Hyra projektor: 100 kr
Hyra ljudanläggning: 100 kr
Städning: 500 kr
Diskning: 500 kr
Medlemskap hos Väderöarnas Båtsällskap 2018: 150 kr
Sjösättningsrampen: 50 kr
Gör gärna inbetalning via Swish till nummer 1234956579. Glöm inte att specificera vad ni
betalar för, exempelvis medlemskap, stughyra etc.

Båtquiz – Båtkörkortet
1. Vilken är den vanligaste skalan på ett Skärgårdssjökort?
o 1:25 000
o 1:50 000
o 1:180 000
2. Om du färdas i 15 knop, hur långt kommer du på 10 minuter?
o 2,5 sjömil
o 15 sjömil
o 150 sjömil
3. På vilken skala av sjökortet mäter du distansen?

o Longitudskalan
o Latitudskalan
o Det beror på riktningen man färdas i
4. Vad betyder deviation?
o Att kompassen visar fel på grund av störningar från magnetiska föremål
o Att riktningen blir fel beroende på starka underströmmar
o När man väjer för ej manöverfärdigt fartyg
5. Vilken ljudsignal i klar sikt skall du använda för att signalera att du girar styrbord?
o Två korta och en lång
o Tre korta
o En kort
6. Vilken är den högsta tillåtna promillehalten att framföra ett fartyg?
o 0,2 promille
o 0,0 promille
o 1,0 promille
Svaren finner ni överst på nästa sida

Källa: Livetombord.se

Fototävling
Vi vill tacka alla som var med i våran fototävling på Facebook,
där man tävlande om att hamna på detta utskicks förstasida
Detta resulterade i över 40 helt underbara bilder.
Vinnaren i denna tävling går till Thomas Carlsson med sin bild

”Höstlugn i sundet”
Dom som också gick vidare i tävlingen var
Göran Eliasson
Tina Antonsson
Matthias Ehnbom
Annika Torevi

Vi vill även tacka alla våra sponsorer och samarbetspartners
under 2017.

En lokal leverantör till Väderöarnas Båtsällskaps många aktiviteter

Nordbloms
TRYCKSAKER AB
TRYCKERI OCH SKYLTVERKSTAD
MED INTERNETPRISER!

Servicen bjuder vi på!

www.nordbloms.se • 0525-332 84

generator

”Hos oss får
du vara med
och dela på
överskottet ”
Josefin, Laser Radialseglare
i världsklass, kund och en av
våra 247 000 delägare.

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna
och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom Svenska Seglarförbundet är
du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som smidig skadereglering, mer
omfattande villkor och resultatbonus för medlemmar. Nu får vi tillsammans pengar tillbaka
för tredje året i rad! Du får vara med och dela på 4,2 miljoner kronor genom direkt bonus
på 2018 års förnyelsepremie.

BÅTFÖRSÄ
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MÄ
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R

Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

