Sommaren verkar lida mot sitt slut, men vilken sommar det har varit!
Hoppas att alla haft tillfälle att avnjuta den till sjöss.
Fisketävling söndag 31 augusti
Du har väl anmält dig till fisketävlingen på söndag? Förutom priser så tävlar vi
naturligtvis om äran att bli LBS klubbmästare. Klicka på länk nedan för mer info:
http://www.lovstabatsallskap.org/dokument/LBS_FISKE_31_Aug.pdf
Nya läsare vid huvudgrinden
Nu har nya taggläsare installerats vid huvudgrinden och kopplats till samma system
som övriga läsare. De som fortfarande har kvar den gamla svarta taggen måste byta
till ny grå tagg för att komma in. Kontakta Thomas Augustsson för att få ny tagg, (se
hemsidan för kontaktinfo).
Nattvakt
LBS har till skillnad mot många andra båtklubbar mycket lite problem med stölder.
Detta beror till stor del på att det finns nattvakter närvarande hela sommarhalvåret.
Det är därför viktigt att alla som har båt på varvet eller i hamnen sommartid anmäler
sig i tid så att vaktlistan blir komplett. Om anmälan inte inkommer så tilldelas en tid
av vaktchefen.
Tyvärr har många valt att inte registrera sig för vakt, vilket renderar i extra jobb för
vaktchefen samt att medlemmen riskerar att få en vakttid som inte passar. Vid
utebliven vakt ges böter samt ny vakttid.
Det är även många som kontaktat vaktchefen istället för att registrera sig i vaktlistan
genom att trycka på länken på hemsidan. Detta tror vi till stor del beror på att det är
första året som vi har en digital vaktlista och hoppas att alla vant sig vid de nya
rutinerna till nästa år. Meningen med den digitala vaktlistan är att underlätta både för
medlemmar och styrelse. Info om när det är dags att registrera sig för nästa år
kommer på hemsidan.
Torrsättning
Inget man egentligen har lust att prata om, men tyvärr så det något som inträffar
varje höst. Listor med tider kommer inom kort, så håll koll på hemsidan.
Vädjan om donatorer
Vår kassör har drabbats av en svår blodsjukdom och måste inom kort få nya
stamceller. Det har dock visat sig svårt att hitta en passande donator. Vi vädjar därför
till våra medlemmar att registrera sig i tobiasregistret som är ett register för att kunna
matcha lämpliga donatorer, samt att sprida detta till så många som möjligt. Mer info
om vad det innebär och hur man går till väga kommer inom kort i ett separat mail.

God fiskelycka!
LBS styrelse

