2013 var ett händelserikt år med färdigställande av renoveringen i klubbhuset (Steg 1). När allt var klart och vi
skulle andas ut, hamnade vi åter i renovering av klubbhus (steg 2). Vattenläcka i köket gjorde att vi snabbt fick
påbörja renoveringen. Tillsammans med mycket krafter från våra medlemmar och hjälp från entreprenörer har
vi lyckats färdigställa det nya köket inför säsongen. Helt nytt kök från Himle Kök, helt nya vitvaror, allt med focus
på att kunna hantera 110 matgäster. Resultatet helt magiskt. Steg 3 som innebär renovering av duschar och
toaletter kommer att tidigast påbörjas höst/ vinter. Närmast ligger besiktning av våra bryggor, vilket vi med
spänning väntar på.

Våra lokaler är eftertraktade och uthyrningarna bara ökar från år till år. Klubbhuset är nästan uppbokad hela
sommaren och ryktet sprider sig att våra lokaler håller hög klass. Många har redan börjat boka för 2015 vilket
givetvis känns roligt.
Årsmötet är avklarat och intresset var stort från våra medlemmar. Kul att så många tog sig tid att komma trots
att vårvädret bjöd på sitt allra bästa. Resultatet för 2013 blev till slut bra med tanke på det stora kostnader vi
hade kvar från byggnationen för servicehuset samt klubbhuset. En del justeringar i styrelsen har det också varit.
Den nya styrelsen finns uppdaterad på vår hemsida.
Årets arbetsdagar har blivit en ny innebörd då vi har tillgång till vår goa vaktmästare Jonny. Nytt för i år är att vi
endast kommer ha ett fåtal utsatta arbetsdagar och istället informera när det händer något i klubben då det
finns tillfälle att utföra sin arbetsdag. Vi skall färdigställa vår nya miljöstation och
omklädningsrummen/duscharna i klubbhuset skall rivas ut. Mer information kommer under säsongen.
Sjösättningen är nära och nytt för i år är att vi samtidigt kommer köra vårens första arbetsdag. Så det finns gott
om folk som kommer göra sjösättning bättre och roligare. För att ni som skall sjösätta inte skall behöva stå och
vänta halva dagen, kommer vi börja med den raden som ligger närmast hamnen samt mittenraden. Er vill vi ha
nere kl. 7.
Ni som ligger längst in på hamnplanen kan vara på plats vid 10-tiden. Vi hoppas att denna turordning passar de
flesta.

Andrahandsuthyrningar måste registreras via kansliet. Detta för att våra försäkringar skall gälla. Som ett första
steg att kontrollera att rätt båtar ligger på rätt plats, kommer vi inför säsongen endast göra det möjligt att
hämta ut våra medlemsdekaler på kansliet. Samtidigt uppdaterar vi vårt båtregister och när sommar drar igång
har vi rätt båt på rätt plats.
Även försäljning av sina andelar i föreningen skall också meddelas innan försäljningen är genomförd. Skicka in
era uppgifter så meddelar vi när affären är okej att avslutas. Vem som säljer och vem som kommer att köpa
platsen. Priset är helt ointressant!
Vår hemsida har fått mycket beröm och vi försöker uppdatera så mycket vi kan. Kom gärna med förslag på vad
ni vill skall finnas där ute. Jonny kör hårt med vår Facebook-sida vilken ni självklart skall in och gilla.

Ha de gött!
Magnus Sandberg
Ordförande
Träslövsläges Båtklubb & Båtsällskap

