Blästring
Tyvärr var intresset så litet för blästring av båtbotten att vi valt att inte söka något
LOVA bidrag för detta i år. Vi återkommer ev. med ny intresseanmälan nästa år om
det fortfarande är möjligt att få bidrag.

Årsmöte
LBS årsmöte kommer i år att hållas i folkets hus 2017-03-29. Separat kallelse
kommer.

Nya vaktrutiner
Vaktrutinerna kommer att ändras fr.o.m. 2017. De nya rutinerna innebär att man
förlägger sitt vaktpass på åtta timmar valfritt mellan 20:00 – 08:00. Vilken tid man
förlägger passet behöver inte anges i förväg, utan loggas automatiskt vid in och
utpassage. I övrigt gäller samma som tidigare. Det är nu ännu viktigare att man drar
sin egen tag när man går in och ut genom grinden samt när man går ut på bryggorna
under vakten så vaktpasset loggas. Vaktpass tecknas i BAS mellan 1/1 och 30/4.
Tecknas inget vaktpass blir man tilldelat ett av vaktchefen.

Klubbholmen
Vi fortsätter med att utveckla vår klubbholme (Norra Allmansholmen) så fort vädret
tillåter. En del av de projekt som startades förra sommaren behöver slutföras samt att
det kommer att startas några nya i år (grillplats, spång till norra bryggan, bastu och
badplats samt fler bojar för förtöjning). För att detta ska bli verklighet behöver vi fler
som hjälper till. Vi behöver en grupp som kan ansvara för bastubygget. Då detta är
ett större projekt vill vi också ha någon med byggkunskap som kan leda gruppen.
Bastun kommer som byggsats (timrad). Vi behöver även fler personer som kan
hjälpa till med övriga projekt. Anmäl intresse till vår öfogde Thomas Augustsson
Tel:0705-409976 eller Mail: security@lovstabatsallskap.org.

Nya vimplar
Vi vill påminna om att det finns båtvimplar med nya logon (se brevhuvud) till det facila
priset av 80SEK som läggs på kommande faktura. Kontakta någon i styrelsen eller
köp på höstmötet.

Hälsningar
LBS Styrelse

