Hamn & Hav April 2015

Hej Alla!
Årsmötet som gick av stapeln i mars var väldigt givande med beslut om att skapa
ställplatser för husbilar. Efter senare kontakt med Varbergs Kommun fick vi ett bakslag.
Kommunen själva kommer att skapa 8st platser för husbilar på helikopterplattan. Detta är
kommunens mark och vi har inget att säga om detta. Istället agerade vi med att skapa ett
sammarbete med kommunen. Vi delar på kostnaderna och därmed också intäkterna.
Vilket i efterhand känns väldigt bra, då det krävs tillstånd för ställplatser och detta löser
kommunen. Förhoppningarna är just nu att platserna kommer stå klara i början av juni.
Årsredovisningen från våran revisionsbyrå blev inte klar inför årsmötet och den kommer
därför att redovisas under sjösättningsdagen den 25/4 kl13:00. Alla ni som missade
årsmötet har nu en ny chans att få en redovisning över klubbens ekonomi.
Sjösättningen närmar sig och allt fler medlemmar rör sig nere i hamnen. Vilket är riktigt kul
att se. En del har redan hunnit få i sina båtar i sjön och det första gästbåtarna har besökt
våran hamn. Kl 07:00 skall ni som har era båtar i den mittersta och den raden närmast
hamnen vara nere vid era båtar. Runt kl10:00 är det dags för den innersta raden.
För er som inte kommer att sjösätta den 25/4 så har ni möjlighet att utföra eran arbetsdag
då istället. Anmäl er till Maritha eller Jonny.

Gällande våran bensinmack känns det som att slå huvudet i en vägg. Allt går väldigt
långsamt och vi kommer med största sannolikhet inte kunna sälja någon bensin under
kommande säsong. Försäljningen av diesel påverkas inte av detta just nu och går
fortfarande fint att tanka.
Kan helt klart säga att vi har en spännande tid framför oss
Ha de gött!!
Magnus Sandberg
Ordförande
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