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Lördag 2016 11 05 kl. 09.00 är det dags för säsongsavslutning med traditionsenlig
upptagning av bommar samt städning av hamnområdet. (Arbetsplikt enligt stadgar)
Kaffe och bullar serveras i vanlig ordning.
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Sommaren har kanske ur båtsynpunkt inte varit den allra bästa men några magiska kvällar har
det varit och båtintresset står sig i Galtabäck. Vi hyr ut 88,8 % av platserna och det är vi nöjda
med. Här kommer lite information om vad styrelsen bland annat har arbetat med denna
säsong.
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Spolplattan med tillhörande reningsanläggning är något vi kan känna oss stolta över,
mycket tack vare Lars Börje och hans kunskaper i ämnet. I jämförelse med många
andra anläggningar har vi en väl fungerande anläggning och redovisar goda värden för
Miljö o Hälsoskyddsförvaltningen.
En ny belysningsstolpe är nu på plats och till våren kommer denna att kompletteras
med ett litet ”infocenter” där vi välkomnar gäster och redogör för lite ordningsregler
så att alla får det så trivsamt som möjligt.
Vi kommer under nästa säsong att göra iordning uppställningsplatsen för båtkärror.
Behovet av vinteruppställning av båtar har ökat och vi kommer även att se över den
möjligheten. Mer info om detta på årsmötet.
Reparation av norra vågbrytaren kommer om allt går som vi tänkt starta under vintern.
Muddring: Steg ett har påbörjats vilket innebär att kommunekolog inspekterar
området tillsammans med representanter från Båtklubben och Galtabäcksskeppets
bygglag. Målsättningen med detta är att vi gemensamt kan ansöka om tillstånd hos
länsstyrelsen. En plan för fortsatt arbete kommer att tas fram i samverkan med
samhällsutvecklingskontortet på Varbergs kommun.
Vi bedömer att vi har en ekonomi i balans och en väl fungerande bokföring.
Klubbstuga och apparatrum förbättras och övrigt underhåll av arrendeområdet sköts
enligt avtalen. Barriären bakom sjöbod ett och två har förstärkts.

Väl mött på medlemsdagen och styrelsen för Galtabäck Båtklubb önskar alla en fortsatt
fin höst.
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PS. Du som fått detta i pappersformat i frankerat kuvert har jag ingen mejladress till. Har du
en tacksam om du mejlar adressen till: anders@curage.se. Det spar tid och porto när jag
mejlar ut den här typen av information istället för att kuvertera och frankera.
Tack på förhand. Anders kassör.

