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Ordförande har ordet 
 

Hej, 

 

Kalla vintrar ger heta somrar! 

Vi får hoppas att det gamla ordspråket slår in. 

 

Under vintern har det stora jobbet varit – 

snöskottning. Jag tror att vi har haft ett av 

Västsveriges mest välskottade område.   

 

Övriga arbeten som våra arbetsgrupper har utfört 

trots snö och kyla är en utbyggnad av 

sjösättningsbryggan, en ny flotte, underhåll av 

mastkranen och en fortsatt upprustning av våra 

byggnader. I vinter var det Traktorgaragets tur. 

Stort tack till alla som bidrar till att förbättra vår 

klubb. 

 

E-post vill vi satsa på. Karl-Axel har gjort ett 

utskick till alla medlemmar med kända e-

postadresser. Vi vill sända TBK Nytt, annan 

information och Fakturor den vägen. Det är mycket 

billigare än postens porto och underlättar både för 

styrelsen och mottagaren. Har du en e-postadress 

och inte fått denna förfrågan. Skicka ett mail till 

sekreterare@thnbk.se och anmäl din adress. 

 

 

KASSÖR är en av våra viktigaste poster i klubben. 

Karl-Axel, som har gjort om hela ekonomin i 

klubben efter myndigheternas krav, vill trappa ner. 

Han går redan på ”övertid” sedan årsmötet och vi 

söker med ljus och lykta efter en ersättare. Känner 

du kallelsen, eller kan föreslå någon lämplig, hör av 

dig till valberedningen eller någon i styrelsen. Får vi 

ingen kandidat får vi fundera på att köpa in delar av 

kassörsjobbet från någon firma.  

Det måste finnas någon bland över 400 medlemmar 

som kan axla Karl-Axels ”mantel”. 

 

Detaljplan och ny mark har varit en ständig fråga 

under min tid som ordförande. Resan har varit lång 

och vi har fått vara med hela vägen. Från samråd 

om översiktsplan, antagande och laga kraft. Till det 

pågående detaljplanearbetet. Jag har fått ett löfte 

från byggnadsnämnden som innebär att jag kan 

revidera mina 3 år gamla OH-bilder i ärendet. Mer 

om detta på Vårmötet.  

 

Vårutrustningen närmar sig. Några provisoriska 

båthus stod inte emot snömassorna. Hoppas att 

vintern varit snäll mot just Din båt. Kontrollera 

pallning och täckning extra noga innan du börjar 

jobba med båten. 

 

Vi ses på vårmötet 

Knut 

 

 

 

 

 

Hamnkapten  
För allas trevnad behövs regler för hur vi lägger 

våra båtar i hamnen. 

 

1) Förbjuden tilläggsplats är vid sjösättnings- 

bryggan och vid mastkranen. 

2) Vid utrustningsbryggorna i syd – sydväst:  

Max en vecka 1 maj - 15 juni och 1 sept. - 31 okt. 

3) Vid norra och östra bryggan: 

Max 3 veckor 1 sept. - 31 okt.  

 

Längre tid efter överenskommelse med 

hamnkaptenen eller mot avgift som beslutas på 

vårmötet.  

 

Sommaravgift för båtar på land som förfaller startar 

i sommar. Första sommaren 500 kr, andra 

sommaren 1000 kr, tredje sommaren 2000 kr osv. 

 

Styrelsen har beslutat att inköpa 4 st räddnings- 

stegar (badstegar) för placering på bryggorna. 

Under våren planerar vi att dra över vatten och el 

till den östra bryggan. 

 

 

Hemsidan 
Vår hemsida har fått en rejäl ”ansiktslyftning”. Det 

syns inte så mycket på ytan, men om du surfar runt 

lite upptäcker du både nyheter och en hel del nyttig 

information. Nytt är bland annat att klubbens 

kölistor är presenterade, vårt regelverk samlat till en 

plats samt att ett nytt samlat bildarkiv upprättats.  

 

Har ni ytterligare idéer och önskemål om hemsidas 

utformning så meddelar ni sekreterare@thnbk.se 

eller direkt till  webmaster@thnbk.se 

 

 

 

Frihamnsavtal 
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att undersöka 

möjligheten att ansluta oss till frihamnsavtalet. 

Detta är ej möjligt beroende på att vi ej har de 

sanitära anläggningar som krävs och att vi inte har 

någon hamnvärd tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse Vårmöte  
 

Tid: torsdag 15 april kl 19.00  

Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 

 

Dagordningen kommer att finnas på anslagstavlan 

och TBK:s hemsida. 
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El-avläsning 
Elförbrukningen har varit väldigt hög denna vinter. 

Klubben ligger ute med mycket pengar varför el-

debitering kommer att ske tidigare än aviserats på 

senaste årsmötet.  

OBS! Avläsning av elförbrukning skall vara 

styrelsen tillhanda senast 31 mars. 

 

Läs av omgående och rapportera till följande 

funktionärer: 

Arne Bohman: A & G-raden + övriga båtplatser  

Lars Johansson: H- raden  

Sigmund Andersson: L & M raden 

 

Det går bra att lägga avläsningen i brevlådan vid 

infarten Glöm ej att skriva namn och plats. 

 

 

 

TBK vimpel 
Klubben har återigen införskaffat en omgång nya 

vimplar. Passa på att uppdatera din båt inför 

sommarsäsongen. Pris 140kr/st. Vimplar finns till 

försäljning under vårmötet. 

 

Kontakta Jan Tallberg 0706-44 74 87.  
 

 
Spolplatta & Sjösättningskran 
Som presenterats tidigare så har Miljönämnden 

ålagt oss bygga spolplatta med Typ 1 rening + 

kolfilter samt förberedd för Typ 2 rening. Klart 

före 2012-08-31.   

 

Klubben ser ett behov av två spolplattor. En separat 

samt en andra rakt under den nya planerade 

sjösättningskranen, där avspolning möjliggörs med 

båten hängandes i kranen. Vissa grundarbetet kan 

komma att påbörjas redan i år.  
 
 

 

Arbetsgrupper 
 

Fastighetsgruppen 
Våra anläggningar på land måste underhållas. Här 

kan den händige få sitt lystmäte. Under vintern har 

traktormodulen isolerats och gipsats. Kvarstående 

arbete är att måla hela lokalen invändigt. 

 

Vinterns kyla och snöande har även orsakat ett 

läckage i ränndalen mellan uthyrnings och 

traktormodulen. Detta har snabbt åtgärdats av 

fastighetsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

Hamngruppen 
Under hösten har en ny flotte byggts, den kan vi 

använda vid arbeten med bryggorna. 

Även en breddning av sjösättningsbryggan har 

gjorts. Detta för att undvika stenarna utanför 

sjösättningskranen. 

 

 

Hamnmästare 
Förbered dig för höstens båtupptagning. Passa 

på att ta ett kort eller gör en skiss över hur båten ser 

ut under vattenlinjen, när den är kopplad för 

sjösättning till våren. Det kan vara en god hjälp när 

vi skall koppla lyftslingor vid upptagning. 

 

Sjösättning 

Klubbens kran: Normala sjösättningsdagar är 

Torsdag, Lördag, Söndag. Övriga dagar efter 

överenskommelse. Anmälan på anslagstavlan 

Mobilkran: Lördagen 8 maj från kl. 08.00 

Anmälan på anslagstavlan. 

 

 

Brandgruppen 
Med anledning av branden i Åmål kommer 

information att presenteras på vårmötet.  

 

NÄRF kommer under året att genomföra en 

brandöversyn av båtklubben. Brandgator samt 

förvaring av brandfarligt gods skall kontrolleras. 

 

 

Masthuset 
Masthuset är fullbelagt för närvarande. Till 

höstupptagningen ser vi en viss omsättning kommer 

att ske. Fördelning av plats kommer att ske via 

kölistan. Ordningen är god, men se till innan du 

lägger in masten i höst att förse din mast med 

märkbricka, med namn och båtplatsnummer.  

 

 

Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år är den 

planerad till lördagen 8 maj. Frågan är om verandan 

räcker till i år?  

 

Inbjudan kommer att anslås på hemsidan samt 

anslagstavlan. Håll utkik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2009-  10 

Ordförande Knut Andersson  H20 

Vice ordf Thorbjörn Lidvall M20 

Kassör Karl-Axel Bäck  G18 

Sekreterare Ingemar Fors  G12 

Hamnkapten Anders Dahlgren F05 

Vice sekr Jan Tallberg  G17 

Miljö Lars Johansson   H14 

Suppleant Hans Därnemyr  C30 

 Jonas Gustavsson  M16 

Nyckelansvarig Lennart Andersen M07 

Masthuset Jan Tallberg  

 


