Nävekvarns Båtklubb
Ordförande har ordet november 2015
Vad säger ni om sommaren. Först regn, kyla o blåst sedan kom
sommaren i slutet av augusti och blev kvar till sista oktober. Bättre
sent än aldrig gäller.
Vår Gästhamn
Gästhamnen blir populärare för varje år. Antalet gästnätter tangerar
tidigare rekord ca 900. Kanske regn o blåst bidrog.
Café -Restaurang
Det i all hast nyinredda sommarcaféet i jolleförrådet blev trots det
dåliga sommarvädret en succé. Många tycker att vi bör fortsätta att ha
caféet där med det fina läget nära vattnet.
Kommunen tvistar ännu med den tidigare caféägaren men hoppas på
en lösning före årsskiftet. Vi har erbjudit kommunen att ta över
lokalerna nästa år och hyra ut till någon seriös café entreprenör. Vi ser
fram mot ett tidigt öppnande i lokalerna i A-huset.
Höstens båtupptagning
Båtupptagningen är i det närmaste avslutad. Det har varit en del
bekymmer med lågt vattenstånd under lång period. Segelbåtar med
uppåt 2 meters köl djup har fått avvakta att vattenståndet ökat.
Nu är all tillgänglig mark för vinteruppställning fylld i hamnen.
Speciellt vinterplatser där vi kan ställa upp båtar med master på är
fylld till brädden. Tänk på att vi måste begränsa båtar med master på
till nuvarande nivå i framtiden.

Byggplatserna har varit fyllda till brädden för stora båtar. Platser för
småbåtar finns lediga. Tendensen att vi byter upp oss till större båtar
fortsätter. Vi har i dagsläget en båtplatskö för större båtar på ca 10 st.
och ca 6 tillgängliga. Tänk på att kolla att det finns plats för din båt
innan du byter upp Dig till en större.

Märk om Din vagga
Det är av största vikt att alla vaggor skall vara tydligt märkta med
namn o medlemsnummer. Inga små skyltar är godkända. Vaggan
måste kunna identifieras från traktorhytten. Vi har inte bara Christer
som kör vaggor.
Skeppsvikshamnen
I Skeppsvikshamnen bör vågdämpningen för R-bryggan förbättras. Vi
undersöker möjligheten att i vinter förse vågbrytarpontonerna med
nedhängande gummimattor.
Vindkraftverk i Gränsö
Det planeras en vindkraftverkspark i farleden ned mot Gränsö utanför
Broxvik, I dagsläget ligger en ansökan hos Mark o Miljödomstolen i
Wäxjö. Med 500 m säkerhetsavstånd kommer denna farled att inte
kunna utnyttjas. Med dagens energipriser kommer inga vindkraftverk
byggas men i framtiden vet man inget. Klubben deltar i en grupp som
har som mål att stoppa projektet.
Nytt Medlemsregister.
Vi kommer nu att gå över till ett nytt medlemsregister. Det är av
största vikt att du som medlem lämnar skriftliga ändringar via mail
eller brev om alla förändringar i registret som adressändring,
mailadress, telefonnummer, upphörande av båtplats eller
vinterförvaring, upphörande av medlemskap. Vi kan inte hantera
muntliga informationer i fortsättningen. Registret skall ha information
om båtstorlek längd o bredd samt vilket försäkringsbolag du har. Om
du känner att du inte har lämnat detta skriv till oss!

Tänk på att före årsskiftet skall du anmäla uppsägning av båtplats eller
medlemskap för att undvika kostnader. Du som har vilande båtplats
skall anmäla före årsskiftet om du skall utnyttja din reserverade
båtplats.

Välkomna på årsmötet!
Vi hoppas att båtarna är bra täckta för att klara höststormarna och över
vintringen. Jag vill önska alla en god helg och hälsa er välkomna till
årsmötet i början av mars 2016,
I november 2015

Kurt Rindstål

