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2012 går mot sitt slut....
Det har ju hänt en hel del under året och
det har varit väldigt mycket jobb, men när
vi ser resultatet så blev det verkligen bra!
Den nya servicebyggnaden med spolplatta,
sugtömning och utslagsvask är på plats och
det ser ut att fungera som det ska!

tillsammans med Getterön, Bua och
Varbergs innerhamn spelat in reklamfilmer
som ska läggas på Marknad Varbergs och
våra egna hemsidor. Bua´s och Varbergs
filmer är klara och vår blir klar under
våren. Länkar till de klara kommer på
hemsidan inom kort.
ÅRSMÖTE stundar
Lördagen den 23 mars 2013 kl. 14.00
kommer årsmötet att äga rum. Notera
redan nu detta datum – vi planerar sätta
igång arbetet på att renovera gamna
byggnaden under februari, så det kommer
närmare info om var vi kommer att hålla
till!

Vi fick 1 miljon från Sparbanksstiftelsen
utan prut. Det har dock varit mycket jobb
med kostnadsredovisningarna för att få ut
bidragen från LOVA och LEADERHalland med det ser ut att ordna till sig till
slut. Kommunen krånglar med sitt löfte
angående toaletterna, så jag vet inte hur det
slutar. Det ekonomiska resultatet ser dock
ut att infria förväntningarna.
Vi har varit ganska många som hjälpt till
att dra strån till stacken och ett stor tack till
Er som hjälpt till, ingen nämnd – ingen
glömd!
Dan
Kansliet
Öppet: mån-fre 8-12
Tel. 0340-670707
Mail: info@tbs-tbk.org
Hemsida: www.tbs-tbk.org

Stort intresse för vår anläggning
Två båtklubbar i Åsa och Galtabäcks
båtklubb har varit på besök och det har
gjorts förfråg-ningar från Falkenberg,
Halmstad och tre hamnar i Malmöområdet,
så den fina responsen från tidningar och
TV har nått fram. För att för-stärka
intresset för Träslövsläge har vi

Muddring
Muddringsgruppen har gjort ett bra jobb
och mätt upp hela hamnen och sonderar
just nu möjligheterna för att kunna göra en
revisionsmuddring, och vi hoppas att få en
rapport om detta på årsmötet.
Vinter-arbete??
Passa på att kolla upp Dina bommar under
vintern och gör nödvändiga reparationer så
att det är klart till våren. Det ligger flera
båtar kvar i vattnet och detta är inte bra för
varken båtar bryggor eller bommar. Det
har flera gånger meddelats att båtarna ska
vara upptagna senast 1/11 men det hjälper
tydligen inte – Se till att ta upp dem innan
isen lägger sig!
Försäljning eller överlåtelse av
båtplatser och sjöbodar
Detta har stötts och blötts genom åren men
nu är det allvarligt! Jag träffade hamnchefen i Varbergs Hamn, Jan Johansson för
ett tag sedan, då vi talade om att vi även
ville få arrendera ”Helikopterplattan”,
väster om småbåtshamnen och följande
ämne dök upp:
Han hade hört ett rykte om att någon hade
betalt SEK 500.000:- för sjöbod och
båtplats i Träslövsläges Småbåtshamn.
OM detta skulle vara sant, vill kommunen
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omförhandla arrendet för Träslövsläges
Båtklubb (eftersom det verkar vara en stor
betalningsvilja i klubben!!!). Jag sade att
jag inte hört detta rykte men att det är
medlemmarna i den ekonomiska
föreningen som äger sina respektive
sjöbodar, men betalar hyra för
uppställningsplatsen till den ekonomiska
föreningen. Medlemmen är andelsägare i
den ekonomiska föreningen med den
insats, som motsvarar storleken på sin
båtplats och disponerar den platsen.

I §20 i våra stadgar står: Andel i föreningen
(insats) må ej överlåtas på annan utan att
först erbjudit styrelsen inlösen. vid inlösen
skall gälla vad som stadgat vid utträde ur
föreningen enligt §15 ovan.

OM nu någon köper en sjöbod med
båtplats för 500.000:- borde vederbörande
vara fullt medveten om att det bara är
själva sjöboden och inte platsen där den
står, som han betalar för. Vilket ansvar
klubbstyrelsen har i ett sådant fall borde
givetvis klarläggas för detta känns inte bra.
Till råga på allt cirkulerar just nu en
annons på ”Blocket” där en medlem vill
sälja sin plats till högstbjudande!

Vi får nog anledning att diskutera detta på
årsmötet, om inte innan....

I stadgarna för TBK står det att OM man
tänker lämna sin plats/sjöbod, ska man
skriftligt anmäla detta till styrelsen och att
ny medlem inträder på samma villkor som
avgående medlem.
Vidare ska föreningen föra en aktuell
kölista till båtplatser, där medlem äger rätt
att begära förtur vid byte av platskategori
och att en sådan förtur ska beslutas av
styrelsen. Andel i föreningen får inte
överlåtas på annan utan att först ha erbjudit
styrelsen inlösen!
Vad författarna till stadgarna avsåg med
dessa formuleringar måste vara att
förhindra spekulation vid försäljning.
Styrelsen har en kölista på intresserade
personer men det händer nästan aldrig att
den används!
Vårt arrendeavtal med kommunen går ut
den 31/12 2013, och jag fick veta att de har
för avsikt att säga upp detta.

I§15 står: Medlem som efter uppsägning
utträtt ur förening äger erhålla inbetalda
insatser och reversfodran på föreningen
endast i mån ny medlem inträder i
föreningen på samma villkor som
avgående medlem.

Dan

Seglingsfunktionärer efterlyses
Vår tävlingsverksamhet behöver fler
seglare som är intresserade av att hjälpa till
vid tävlingsverksamheten. Inte minst
behövs personer som vill utbilda sig som
tävlingsledare och få behörighet till detta.
Idag finns endast EN person som har alla
behörigheter, så för att kunna fortsätta
behövs nya krafter. För mer information,
kontakta Matts Nilsson, tel. 0340-670562
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Vaktmästar-jobb!!!
Vi tror att det kommer att behövas en
intresserad vaktmästare till en halvtidstjänst under säsongen för att hjälpa till med
diverse underhåll och samtidigt fungera
som lite boss för hamnvakterna. Vi tänker
kanske på en intresserad pensionär eller
annan vuxen person, som är ansvarskännande. Anläggningen har ju blivit
större och det finns en hel del som behöver
ses över både i byggnader, markområdet
och på bryggorna, och någon som kan
assistera när spolplattan eller annan
miljöinstallation behöver användas. Är Du
intresserad eller vill veta mera, hör av Dig
till någon i styrelsen.

Till sist önskar vi alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!

