TBK-Nytt Hösten 2019
Ordförande har ordet
Hej. Då var det dags för ett annat båtliv nu.
Kanske inte lika roligt men dock
nödvändigt. Jag hoppas att ni njutit av det
roligare båtlivet och upplevt härliga stunder
med nära och kära. Arbetsinsatserna på
båt gården har under sommaren gått lite
på sparlåga men kommer förhoppningsvis
att dras igång nu på hösten.
Vi har ju några projekt som skall
färdigställas. Belysningen bakom A-raden
och vår “veranda”. Beträffande verandan
finns det behov av frivilliga för att
färdigställa arbetet. Om intresse finns kan
man kontakta Lars Johansson för eventuella
insatser. För styrelsens del förbereds vårt
årsmöte med allt vad det innebär.
Jag vill som vanligt tacka alla er som
“offrar” en del av er fritid till det viktiga
ideella arbetet, utan er ingen båtklubb.
Det finns undersökningar som bevisar att
om man hjälper andra så mår man själv
mycket bättre. Tänkvärt!
Pierre Karlberg

Hamnkapten
P.g.a. av dålig respekt för tider och
noteringar vill vi påminna om regelverket.
All sjö- och torrsättning med klubbens
lyftkran sker med hjälp av utsedda
hamnmästare som arbetar i par. Ordinarie
sjö/torrsättningsdagar under vår och
höstsäsongen är torsdagar, lördagar och
söndagar.

Rutin forts.
•

För sjö/torrsättning på andra dagar än
klubbens ordinarie får medlemmen själv
kontakta någon av hamnmästarna om
denna kan hjälpa till.

Brandgruppen
För att heta arbeten ska tillåtas på annan
plats än vid vår svetsplats norr om
masthuset måste tillstånd ges av
brandskyddsansvarig Jan Antonsson.
En brandskyddspolicy är framtagen liksom
en skrift för hur brandskyddet bedrivs.

Ekonomi
Klubbens bokslut för verksamhetsåret 201819 är klart och i dagsläget under granskning
av klubbens revisorer.
Redovisning kommer att ske på årsmötet.

Sms-öppning grind
Vid årsskiftet avslutas vårt avtal med Närf
som tillhandahållit tjänsten. Kommer under
hösten att ersättas med ett system som vi
själva administrerar.

Kallelse Årsmöte 2019
Medlemmarna i TBK kallas
härmed till årsmöte torsdag den
24 oktober.

Rutin:
Skriv upp dig på listan på anslagstavlan
senast två dagar innan.
•

•
•

Sjö/torrsättning startar torsdagar kl.
17.00, lördagar & söndagar kl.09.00.
Båtar tas i ordning enligt lista i en följd.
Båten skall vara försäkrad vid
sjö/torrsättning, intygas innan lyft.
Båtägare skall följa hamnmästares
anvisningar. Tänk på att dessa frivilliga
medlemmar ställer upp på sin fritid och
hjälper övriga att sjösätta sina båtar.

Tid: 18.30
Plats: Arbetarföreningens hus
Strandgatan

Väl mött!

TBK-Nytt Hösten 2019

Båtplatser

Områdesgruppen informerar

Det nya området K bakom befintlig J-rad
för trailerbara båtar är nu uppmärkt och
fullt.
De tidigare tidigare I- och K-områden har
också ombildats till 8 st större platser.
I dagsläget är alla platser uthyrda.

Till vår stora glädje har ordning och reda på
och runt våra båtplatser blivit bättre. Dock
finns det möjlighet att förbättra oss.
Vi vill än en gång påminna om att
uppställning av båtvagnar på andra
platser än egen båtplats eller båthus måste
överenskommas med områdesgruppens
representant Lars Johannson.

Tvättning av båtar
Vid all tvätt skall det av klubben
tillhandahållna medlet användas.
Beslutet att endast tillåta borsttvättning av
blödande bottenfärg har utfallit väl.
Filteranläggningen fungerar betydligt
bättre genom detta.
Klubben har införskaffat ett rotormunstycke
till högtryckstvätten för att användas vid
tvättning av drev/propellrar.
All tvätt på land ska ske på spolplattorna.

Elgruppen
Vi har fr.o.m. 1 aug 2019 ett fast 5-årigt
elavtal med Bixia. Vid en inledande
jämförelse av inkomna offerter från
Vattenfall, Bixia, E-on samt Thn Energi
beslutades om att fortsätta med Vattenfall.
En andra runda innebar dock ett
erbjudande från Bixia som låg tre öre under
den närmaste varför avtal slöts med dem.
Vår inkommande service till klubben är nu
uppgraderad till 300A så nu bör vi inte
behöva oro oss för att en kall vinter skall
vålla oss problem.
Fortfarande gäller dock att vi hushåller med
strömmen. Alla uppmanas därför så långt
möjligt att byta ljuspunkterna till LEDutförande vilket också ger en lägre kostnad
för er själva.
Likaså bör värmepumparna ställas på så
låg temperatur som möjligt.
Återigen vill vi påminna om att vi inte
lämnar båten med elsladd inkopplad om
du inte har elmätare. Kontakta el-ansvarig
Christer Fors 070-5675318 om du behöver
uppgradera din båtplats.

Historiegrupp
Det har sedan början 2017 bedrivits ett
ihärdigt arbete av Johnny Sandblom att i
vårt eget material samt i arkiv i Trollhättan
och Göteborg samla in information om
klubbens historia. Första resultatet av detta
blev den presentation som gavs på
klubbens 75-års jubileum hösten 2018.
Målsättningen är att det även ska skapas
någon form av dokumentation, i
pappersform och/eller elektroniskt, om
klubbens historia allt från bildandet 2 sept.
1943 fram till dags dato.
Vi söker därför någon som kan påta sig
ansvaret för att, i samarbete med Johnny,
vara redaktör för detta arbete.

