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Ordförandes ord:
Bästa klubbmedlemmar med familjer i Väderöarnas Båtsällskap.
Nytt år med nya möjligheter!
Jag önska er alla en god fortsättning på det nya året.
Senast vi träffades var under vårt trevliga medlemsmöte i december.
Vi tackar Janne som kom och spelade för oss denna kväll.
Styrelsen har precis satt samman ettprogramförslag för 2019 där det kommer att bli
många trivsamma träffar. Något nytt vi arbetar med just nu är att kurser/utbildningar
som man kommer att göra intresseanmälningar för året om.
När tillräckligt många har anmält sig bokar vi in en kursledare. Detta för att enklare
få till kursdatum som passar alla.
Dessa kurser kommer vi försöka lansera under våren 2019 och mer info kommer
längre fram.
2019 års program kommer som vi tidigare nämnt att lämna mer utrymme för
eventuella ändringar då inte alla arrangörer kan ge besked ett år innan. Därför ber vi
er att under 2019 vara beredda med att vissa ändringar kan ske under resans gång.
Det nya köket i klubbstugan har varit väldigt uppskattat under året, både från oss i
klubben men även från våra hyresgäster. Det höjde ribban på stugans standard. Och
inte nöjer vi oss där utan till våren så kommer arbetet med att renovera vår altan att
påbörjas.
Det kommer att bli ny trall med räcke, handikappsramp och nya sittplatser ute.
Under 2018 fick vi höja entrén till våra aktiviteter då kostnaderna ökat runtom oss
(underhållare, serveringstillstånd och förtäringen blivit dyrare). Och det verkar som
att vi hittat en lagom nivå då intäkterna lagom täckte våra utgifter. Så det skall vara!
Som tidigare år så vill vi rikta ett spec tack till alla våra sponsorer och
samarbetspartners som hjälper oss att få klubben att gå runt. Ett speciellt tack riktar
vi till Hamburgsunds Fisk och skaldjur som hjälpt oss flertal gånger med bra mat och
service till våra träffar.
Styrelsen, Trivselkommittén och Stugvärdarna hälsar er hjärtligt välkomna till
samtliga aktiviteter

Med Vänliga hälsningar

Jonas Kristensson
Ordförande

Information
Vår hemsida håller vi alltid uppdaterad med den senaste informationen.
Här finner ni också alla era medlemsförmåner, våra aktiviteter/program och även alla
våra tidigare protokoll/utskick. Håll även gärna koll på vår Facebook sida för löpande
info. Ändringar i våra program informerar vi medlemmar genom hemsidan, Email,
Facebook och på klubbstugan
På väggen vid klubbstugan så hänger alltid senaste information från oss om ni inte
har möjlighet till internet.

Våra kontaktuppgifter:
info@vaderoarnasbatsallskap.se
Vid allmänna frågor kontakta oss här.
ordforande@vaderoarnasbatsallskap.se
Mail till vår ordförande.
web@vaderoarnasbatsallskap.se
Mail om ni har synpunkter/frågor om vår hemsida.
medlem@vaderoarnasbatsallskap.se
Vid frågor kring ert medlemskap ber vi er kontakta oss via mail i första hand,
och vid akuta ärende ringa vår medlemsansvarige.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev:

Vi försöker hålla er uppdaterade inför aktiviteter och medlemserbjudande, och detta
via bland annat mail.
Om ni inte fått något mail under 2018 men önskar att få detta i framtiden så ange er
mail-adress i samband men inbetalning av medlemsavgiften, eller anmäl er till vårt
mailutskick genom att kontakta oss på
medlem@vaderoarnasbatsallskap.se

Klubbstugan:

Vid frågor och bokning av vår klubbstuga ber vi er att kontakta någon av våra
stugvärdar, eller lägga ett mail till info@vaderoarnasbatsallskap.se
Stugvärdar:
Ingemar Bergdahl:
Ulf Grändsjö:
Björn Wärngård:

070 553 45 66
070 393 86 94
073 362 60 70

bergdahl@hamburgsunds.com
ulf.grandsjo@hotmail.se
warngardbjorn@gmail.com

Väderöarnas Båtsällskaps program
vår/sommar 2019
Lördag 13 april
Kl 19:00
VBS Klubbstuga
Entré: 150:-

I entrén ingår mat

Vårfest

Musikquiz med Håkan & Christer
Kom och bilda lag med vänner och bekanta och utmana varandra i en
underhållande Musikquiz.
I pausen serveras mat, meddela ev allergier.
Öl, Vin och Alkoholfritt finns att köpa.
Anmälan senast 2019-04-08 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Tisdag 30 april
Kl 19:00
VBS Klubbstuga

Valborgsmässoafton

Samarrangemang med Hamburgsunds samhällsförening,
Vårtal, vårsånger och fika.
Kören sjunger in våren ute på altan, vid dåligt väder flyttar vi oss in.

Lördag 18 maj
Kl 18:00
VBS Klubbstuga

Årsmöte

Sedvanliga mötesförhandlingar.
Efter mötet har vi räkfrossa (glöm inte att anmäla er för räkfrossan).
Öl, vin och alkoholfritt finns att köpa.
Svenska Sjö kommer och informerar om ”Stöld och skadeförebyggande
åtgärder”
Anmälan senast 2019-05-15 till räkfrossan:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Tisdag 16 juli
Kl 10:00
VBS Klubbstuga

Världens vackraste skärgård

Strandstädning i samarbete med ”Världens vackraste skärgård”
Vi städar tillsammans öarna och stränderna utanför Hamburgsund,
Fjällbacka och Grebbestad.
Efteråt kommer det finnas korv och bröd vid klubbstugan.
Mer info kommer längre fram.
Frågor och anmälan till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 3 augusti

Allsångsafton

Entré: 100:-

I pausen serveras mat, meddela ev. allergier.
Öl, Vin och Alkoholfritt finns att köpa.

Kl 19:00
VBS Klubbstuga

I entrén ingår mat

Sång och musik i sommarkvällen.

Anmälan senast 2019-08-01 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Väderöarnas Båtsällskaps program
höst/vinter 2019
Lördag 7 september
Kl 19:00
VBS Klubbstuga
Entré: 150:-

Berättarkväll
Vinprovning
-Mer info kommer-

I entrén ingår dryck för provsmakning

Anmälan senast 2019-09-01 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 26 oktober

Höstfest

Entré: 150:-

I entrén ingår mat

Anmälan senast 2019-10-23 till:
Jonas Kristensson 070 489 01 76
Info@vaderoarnasbatsallskap.se

Lördag 7 december

Julmarknad

Kl 19:00
VBS Klubbstuga

Kl 14:00 – 17:00
VBS Klubbstuga

Vi bjuder in hösten tillsammans med musik, mat och dryck i goda
vänners lag.

Under Hamburgsunds julmarknad så kommer vi att ha öppet hus i
klubbstugan.
Kom förbi och värm er med något gott i våran mysiga klubbstuga.
Man kommer även kunna passa på och köpa lite klubbartiklar till
reducerade priser.
Vi kommer även att finnas i centrum bland dom övriga stånden.

Torsdag 19 december
Kl 19:00
VBS Klubbstuga

Medlemsmöte

Adventsmys i klubbstugan med medlemsmöte, julsånger och
passande tilltugg.
Kom och sjung in julen i klubbstugan. Ta gärna med familj och
vänner.

Reservation för eventuella ändringar i programmet.
Mer löpande info och aktuell meny för våra aktiviteter finner ni på vår hemsida,
Facebook och vid infoskylten på klubbstugan.
Under våren 2019 kommer vi även att presentera våra kurser/utbildningar på vår
hemsida. När vi öppnat för anmälan till utbildningar/kurser kommer vi gå ut med info
på nästkommande utskick.

Protokoll fört vid medlemsmöte med VBS den 4 december 2018
§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:
Ordförande redovisade budgeten vad gäller intäkter, utgifter och resultat som
godkändes av mötet.
Behållningen på kontot 2018-11-30 är 125 070 kr
§5.
Gångna sommarens och höstens aktiviteter:
Ordförande redovisade gångna sommarens och höstens medlemsaktiviteter som varit
välbesökta och intäkterna har täckt aktiviteternas utgifter.
§6.
2019 års program:
2019 års program kommer att vara mer flexibelt då vi ofta får problem med
bokningar som måste göras långt i förväg.
Förslag på medlemsaktiviteter för 2019 redovisades. Mötet godkände 2019 års
flexibla programförslag.
§7.
Rapporter:
Ordförande informerade om läget i föreningen vad gäller bemanning. Valberedningen
får i uppdrag att söka ytterligare medlemmar som vill engagera sig i
trivselkommittén.
Ordförande redovisade för kommande renoveringar/åtgärder i klubbstugan.
Ordförande informerade om att föreningens profilartiklar nu finns att beställa genom
Supportex hemsida www.supportex.se
VBS kommer att delta på Hamburgsunds julmarknad där syftet främst är att värva
fler medlemmar.
§8.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
§9.
Mötet avslutas:
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Christian Oscarsson

Medlemsförmåner 2019
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 försäkringsbolag.

•

Olycksfallsförsäkrad för dig och medarbetare vid arbete i klubbens område.

•

Svenska Båtunionen Tack vare medlemskap Svenska Båtunionen har vi rätt till alla
deras medlemserbjudande. Läs mer på deras hemsida www.batunionen.se

•

Västkustens Båtförbund som är ett förbund till Svenska Båtunionen och där vi
som medlemmar i Väderöarnas Båtsällskap även möjlighet att ta del av alla deras
medlemsförmåner. www.vastkustensbf.se

•

Svensk Båtutbildning Här får ni 15% rabatt på kurser och utbildningar som
exempelvis 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: BSKVÄDERÖ. För mer information se deras hemsida, www.boatsecure.se.

•

West Coast Fishing Som medlem i Väderöarnas Båtsällskap har ni 10% rabatt på
alla fiskeredskap (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 och välbesökta klubbstuga som ligger med utsikt ut över sundet i
Hamburgsund har ett fullt utrustat kök. Lokalen har sittplatser för 48 personer och
lämpar sig lika bra till bröllop/fest, som till kurser.
Vårat nya kök är utrustad med porslin, glas, kaffekoppar, bestick och helt nya
vitvaror. Här finner du kyl/frys, induktionsspis, mikrovågsugn, dubbla kaffebryggare
och en industridiskmaskin.
Stugan är även utrustad med städutrustning så att ni snabbt och lätt kan lämna
stugan i det skick ni övertog den i.
Det går även att hyra datorprojektor och ljudanläggning för både fest och
utbildningar/konferenser.
I anslutning till klubbstugan finns en stor altan med utsikt ut över sundet.
Välkommen att kontakta någon av våra stugvärdar för bokning eller frågor.

Prislista 2019
Måndag till torsdag:
Fredag:
Lördag (till efterföljande dag kl.12.00):
Söndag:

450 kr/dag
650 kr
850 kr
550 kr

Tillgång från kl 18.00 kvällen före hyrd dag:

100 kr

Medlemsrabatt:

- 100kr per dag

Hyra projektor:

100 kr

Hyra ljudanläggning:

100 kr

Städning:

500 kr

Diskning:

500 kr

Medlemskap VBS 2019:

150 kr

Sjösättningsrampen:

50 kr

(Förutsätter att stugan är ledig)

Gör gärna er inbetalning via Swish till nummer 123 495 6579. Glöm inte att
specificera vad ni betalar för, exempelvis medlemskap, stughyra etc.

Webshop/Klubbartiklar:
På vår hemsida finner ni vår Webshop där man har möjligheter att köpa våra
klubbartiklar. Tänk på att ni gynnar klubben då vi får provision för varje beställning.
Om ni önskar vår hjälp med beställa så hör av er till oss så hjälper vi er med detta.
Vi har även några utav dessa artiklar till försäljning i klubbstugan, där man även kan
köpa våra emblem (till bilen/båten) eller vår populära vimpel.
Kontakta oss för frågor/assistans på Info@vaderoarnasbatsallskap.se / 070 489 01 76
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KT är du delägare
Som båtklubbsmedlem
i Svenska Sjö och det ger dig direkta
fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får
också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering.
Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla
de bästa båtförsäkringarna
och Itrygghetslösningarna
för dig och din båtklubb.
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Välkommen att räkna ut din premie på www.svenska sjö.se

