Gåshaga Strand Båtklubb – säsong 2012
Våren är här och sommaren är här snabbare än man anar. Vi i styrelsen vill därför informera
om det som väntar framöver. För att enklare kommunicera med klubbens medlemmar
kommer vi i enlighet med beslut på stämman att uteslutande använda oss av anslag vid
klubbhuset, vår hemsida, e-post och vår Facebook grupp. Vi vill att alla lägger in de viktiga
datumen i era kalendrar.
Som ideell förening är all hjälp och frivillighet uppskattad! För att ständigt förbättra vår fina
anläggning och vår verksamhet mottages alla förslag till förbättringar tacksamt.
Vi ses i hamnen snart och hoppas på en härlig båt sommar.

Avgifter för 2012
Det är dags att betala säsongsavgiften till GåshagaStrand BK.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag med en avgiftssänkning om ca 30% eftersom
klubbens ekonomi är mycket god. Avgiften är som vanligt beroende på vilken bredd tilldelad
båtplats har.
Avgift för perioden 1/4 – 30/10 (sommarperioden) betalas avgifter enligt nedan:
Båtplatsbredd
0
- 3
3,01 - 3,5
3,51 - 4
4,01 - 4,5

meter
meter
meter
meter

Periodavgift
2 000 kronor
2 800 kronor
3 500 kronor
4 500 kronor

Betalning:
Avgifter skall betalas till klubbens PG 34 78 86 – 4 och skall vara klubben tillhanda senast
31/5 2012.
Var noga med att ange medlemmens namn för vilken avgift betalats, det kommer att
minska behov av detektivarbete och bespara oss många samtal samt onödig frustration.
Kontrollera vilken plats ni har blivit tilldelad och båtplatsens bredd och betala in avgiften i
enlighet med ovanstående tabell. ”Båtplatsförteckning finns på hemsidan under rubriken
protokoll” eller anslagen i Klubbhuset.
Vid andrahandsuthyrning utgår full avgift samt 500 kr.
Klubben meddelar avgift endast via detta mail/brev och skickar ingen faktura eller
inbetalnings avi. För försenad avgift debiteras 200 kr per påbörjad månad.

www.gashagastrandbk.se

STÄDDAGAR
Vi har två städdagar per säsong, en på våren och en på hösten. Det är ett bra tillfälle att lära
känna andra medlemmar, komma med förbättringsförslag och att äta god grillad korv.
När: 2012-05-14 kl 15.00 och 2012-09-30 kl 13.00
Var: Vi samlas vid klubbhuset
Hur: Ta med borste och ett glatt humör, arbetsuppgifter utdelas på plats.
Vad erbjuds: Klubben bjuder på förfriskningar och korvgrillning.

Klubbhuset
Medlemmar i GSBK kan fritt använda klubbhuset, bokning görs genom att man antecknar sig
på bokningslistan som finns på anslagstavlan i klubbhuset.
Nycklar till klubbhuset kan man kvittera ut hos Hamnkapten Sven-Bertil Karlsson, Pärlvägen
6 från och med vecka 17.

ÅRSSTÄMMA 2013
När: Torsdagen den 14 mars, 2012 kl 19:00
Plats: Meddelas senare
Kallelse och dagordning kommer att anslås senast 2 veckor före mötet.

Medlemsinformation
För att hålla medlems- & Båtregistret uppdaterat måste alla medlemmar lämna in eventuella
förändringar i båt och kontaktuppgifter (se nedan) och skicka dem till adress.
 gashgastrandbk@gmail.com
Det är viktigt att ni lämnar den mail-adress till vilken ni önskar att klubben skickar
meddelanden och kallelser eftersom klubben endast kommer att kommunicera med
medlemmarna på detta sätt.
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:
Båt (märke längd och bredd)
Kontrollera era uppgifter i bifogat medlemsuppgiftslista.

www.gashagastrandbk.se

Övrig information
Information om klubben och diverse annan information kommer löpande att läggas ut på vår
hemsida www.gashagastrandbk.se gå in och titta då och då så håller ni er informerade!
Eventuella mail till klubben skall ske till klubbens mailadress gashgastrandbk@gmail.com.
Gå också gärna med i klubbens Facebook grupp!
Om något av ovan är oklart fråga gärna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Gåshaga Strand Båtklubb
Gåshaga Strand BK

www.gashagastrandbk.se

