Hamn & Hav September 2015

Hej alla!

Sommar har gått fort och det är snart dags för torrsättning. Säsongen har ju inte varit den
bästa men sen sommaren har allt visat sin bästa sida. Antalet gästbåtar har inte varit lika
många som tidigare år och sommaren har varit väldigt kostsam. Förhoppningarna fanns ju på
införa ställplatser för husbilar men överklagan på tillståndet gjorde att vi tyvärr får vänta en
säsong. Positiva i detta är att vi kommer få tillstånd för ställplatser hela året om, istället för
endast under sommarhalvåret. Detta är ett sammarbete med Varbergs Kommun som
kommer att var tillståndhavare. Vi har även några framtida projekt som vi kommer köra
tillsammans med kommunen.
Segelskolan kördes under v27-30 och våra instruktörer har börjat få ett bra flyt på kursen.
Bättre marknadsföring osv gjorde att vi lyckades hålla kursen i samtliga veckor, efter tidigare
års svikt på deltagare känns framtiden god.

Under sommaren arrangerade vi en segeltävling i 5O5-klassen. NoM och SM med ett 40-tal
båtar. Välplanerad och med gott engagemang från våra medlemmar levererade vi en tävling
av hög klass och intresset för att arrangera ytterligare tävlingar har verkligen ökat. Flera
förbund har redan visat intresse av att lägga sina framtida tävlingar hos oss.
Tack till alla inblandade att våran helg blev så lyckad!!!
Torsdagsseglingen är avslutad för i år med Kenne Andersson och hans Express som segrare.
Kul att vi lyckas hålla torsdagseglingen igång och kanske med ett annat upplägg av bana
under kommande år.

Kräftskivan är ju alltid en höjdpunkt och ett bra avslut på säsongen. Med ca 100personer
hade vi en mycket trevlig kväll. Önskar till nästa år att fler av våra medlemmar kommer ner
och äter kräftor, för Benny och Rockkompaniet levererade som alltid!!

Bensinstationen har ju som alla vet varit stängd hela sommaren och kommer även så vara
ett bra tag framöver. En brandingenjör att fått uppdraget att klar ställa alla fel och brister på
anläggningen. Vilket kommer att presenteras för styrelsen under oktobers ordinarie
styrelsemöte. Dan Rickardsson kommer att bli projektledare. Mer info kommer under
hösten.

Torrsättningen kommer att vara enligt tidigare information den 9-10 oktober
(mer information finns på hemsidan) Båtar som ligger från plats 10-24 måste flytta på sig
innan dess. Det finns gott om tomma platser i hamnen så detta skall inte vara ett problem.
Då finns även möjlighet att göra årets sista arbetsdag.

Ha de gött!
Magnus Sandberg
Ordförande
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