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Ordförande har ordet

Bästa medlemmar, klubbvänner och familjer, båtvänner i Väderöarnas Båtsällskap!

Hej!

Jag hoppas inledningsvis att ni alla har/har (i bästa fall) haft en god båtsäsong. 
Så långt inte mycket att klaga på, eller..?
Och nu i september har vi alla gott om utrymme. Jag vill rekommendera säsongsförlängning. 
Inte sol och bad i första hand, kanske. Kvällshimlen inte att förakta.
Men pass upp för hommertenevälena med tillhörande linor i mörker. Det är lurt!

Väderöarnas Båtsällskap har förvisso inte ”legat i dvala” sedan föregående medlemsbrev 
från den 13 juni med bl a innehåll av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk 
redovisning och sommarprogram.

Litet bakåt, men senare framförallt framåt.

Visaftonen är, som vanligt, ett oundvikligt dragplåster. Ett 60-tal gäster stämde i för full hals 
under  ledning av Jan-Erik, Lars-Ivar (och, viss mån undertecknad!). En del 
”tillbehör gick åt” Tack till kommitten!

Allt går att sälja med mördande reklam.
Loppisen var välbesökt och det var våfflornas stora dag. Särskilt tack, Kia.

Och så blev det den planerade utflykten till Hållö med guidning vid bostäder, kapell, 
nyrestaurerad fyr och vandrarhem, helt enligt styrelsens mål överträffad med 55 deltagare.
Målet var 50 deltagare, bussresa från Hamburgsund, ZITA-båt t o r Kungshamn. 
Lunch Hotell Kungshamn.
Guider Bertil Abrahamsson och Dag Lundman.
Vi gratulerar Kerstin och Uno Thuresson som drog en vinst i Lions Cancerfond Väst.

Men nu till framtiden!
Styrelsen, tillsammans med Trivselkommttéen och Stugvärdarna har självfallet inlett arbetet 
för kommande säsong inomhus.

På förslag av Verena och Bengt Rohdin har styrelsen engagerat Gösta Hansson, berättare 
från Smögen, med rötter på Hamburgö, att;
 
Tisdagen den 4 oktober i Klubbstugan kl 19.00
Kåsera i ämnet Evert Taube
En unik berättare. Ledsagas av våra egna musiker från Everts värld.

Se kommande program i utskicket, notera och klipp ut.

Och höstfest skall vi ha – i år med., Sill och (ärtsoppa) (har vi enl tradition haft i 39 år!) 
Nya tider.
Den  15 oktober möts vi klubblokalen för trivsam samvaro. Notera!… först till kvarn….

Rolf Lövgren
Ordförande



VBS 
Höstprogram 2011

 
   
Tisdagen 4 oktober  

kl. 19.00   kåserar Gösta Hansson i klubblokalen.
  Kvällens ämne är Evert Taube.
  Klubben bjuder på fika.

Lördagen den 15 oktober
 
kl. 19.00 går Höstfesten av stapeln. Denna gång samlas 

vi i glada båtvänners lag i klubblokalen. 
 Kall buffé samt dryck kommer att serveras till 
 självkostnadspris.
 Antalet platser är begränsade (först till kvarn..)
 Anmälan, som är bindande, sker senast 7 okt.
 till Curt tel. 0525 33154

Lördagen den 3 december

kl. 14.00 – 18.00 under Julmarknaden i Hamburgsund, hålls Öppet 
hus i klubblokalen för värme och gemenskap.

 Fika finns att köpa. 

Torsdagen den 8 december

kl. 19.00  firar vi traditionellt Advent med glögg, 
  kaffe och sång i klubblokalen.

Väl mött till höstens aktiviteter!
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