Nr 3, 2013
Hej alla medlemmar!
Vilken sommar vi har haft! Och vilken skillnad från
förra året! Vid denna tiden skrev jag att vi knappt
hade haft några gästbåtar och att sommaren varit den
sämsta på många åt och att resultatet skulle bli
mycket dåligt! Och det blev det – inför årets säsong
har vi nog aldrig haft så många platser till salu och så
många platser som skulle uthyras i andra hand! Men
årets resultat kommer troligen att bli betydligt bättre
och årets båtsommar har hittills varit helt fantastisk!
Makrillen har dock varit ganska långt ute vid Västra
Holka, men har väl börjat komma in nu! Vädret har
också varit synnerligen gynnsamt speciellt för
seglarna, som fåt lagom sjöbris nästan varje dag.
Hur många gästbåtar vi haft hittills och hur mycket
glass och kaffe vi sålt har jag dessvärre inga uppgifter
om, men det borde inte vara någon dum gissning att
det är betydligt bättre än 2012
Dan
TBK´s vaktmästare/sommarvärdarna har gjort ett
fantastiskt jobb med städning av de nya toaletterna
och duscharna samt haft rent på hamnplanen och på
övriga hamnområden, samt service till båtgästerna
och medlemmarna och har kunnat stötta våra
sommarvärdar denna säsong. Jag har märkt stor
skillnad detta år på ordning och reda i hamnen.
PS -Har ni några verktyg hemma som inte används så
tar TBK tacksamt i mot dessa. Lämna verktygen till
Jonny.

Seglarskolan, som vi
bedriver i TBS, har varit
en riktig succé, den har varit fullbokad och vi har fått
beröm för både instruktörer och utbildning. Så jag
passar på att tacka alla som har varit med och hjälpt
till samt instruktörerna för det fantastiska jobb ni har
gjort i sommar och ser i fram i mot nästa år.
Med detta så hoppas jag att vi syns på kräftskivan.
Calle
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_______________________________
Kalender 2013:
Kvällsseglingar
Hösten 2013 torsdagskvällar 1/8 – 5/9
Samling i klubbhuset 18:15
Segling K2
24 augusti
Kräftskiva 7 Sept.
Torrsättning 11 & 12 Okt.
Arbetsdag 26 Okt.
Årsmöte Mars 2013
Som Ni ser i kalendern är det kräftskivedags!!
Se Inbjudan på nästa sida!

2:a handsuthyrningar!
Jag har även fått reda på att det finns 2:a hands
uthyrningar som inte rapporteras in. Detta måste
göras för att vi skall få rätt information i fall om en
olycka inträffar. Har vi inte rätt information kommer
inte försäkringen att täcka skadan utan den som äger
båtplatsen kommer att få stå för kostnaden för
saneringen av hamnen.

Porto

Kräftskiva
Nu är det dags för vår traditionella kräftskiva.
När? 2013-09-07 KL:18.30
Kostnad: 200: - per person i detta pris ingår det
kräftor, kaffe, musik samt trevligt sällskap.
Ni tar med er ett gott festhumör samt dricka.

Anmälan skall göras till Maritha på kansliet tel.
670707 eller per E-post info@tbs-tbk.org
senast Fredagen 30 Augusti.
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