EDENRYDS BÅTKLUBB

Månadsbrev Mars/April 2016
Hej Alla EBK!
Ja nu är det snart dags! Vi skall sätta våra båtar i sjön igen!
Som vi tidigare har nämnt så kommer vi ju efter sjösättning ha en arbetsdag
samt medlemsmöte. Tiderna för detta kan ni se på hemsidan.
Jag ser att många av er har redan fixat era båtbottnar vilket är mycket positivt.
Vad har hänt under Mars månad ?
Ja förutom lite arbete med båtar har vi inte haft så många aktiviteter.
Vi ha köpt in vår mobila latrintömmning och nu skall vi bereda plats så att vi kan
tömma på ett bra sätt. Vi kommer alltså ha ett lite skjul i anslutning där
avloppsbrunnen finns det är där som infarten är. Mer information kommer när vi
är färdiga.
Vi håller också på med att göra i ordning segelbåtsbryggan. Där återkommer vi
snart om att vi behöver mer insatser av er .
Vad händer inom Blekinge Båtförbund?
Vi har jobbat mycket med planering av segelbåtslägret som kommer att gå av
stapeln W30 och det kommer att vara på Tjärö.Där kan ju ungdomar få bra
praktisk utbildning i att framföra en segelbåt samt få mer praktisk kunskap kring
båtlivet.
Vi arbetar också med att stärka arbetet inom BBF och vi behöver nya krafter i
detta arbete. Så är någon intresserad så hör av er till mig.
Vi har också tagit fram en aktivitetslista . Här är det ju mycket kopplat till
kappsegling men det finns också många aktiviteter där vi har gemensamma
utflykter (eskader) Om ni har andra idéer så hör gärna av er. Jag skickar med
aktivitetslistan också.
Jag vill också påminna er att i samband med sjösättning så kommer vi att byta
våra taggar. Så alla som har tagg idag och är medlemmar ni skall byta dessa så
att ni i fortsättningen kan komma in.

Som sagt !

Sjösättning 30 april start kl 07,00
Första arbetsdag i år är planerad till lördagen den7 maj start kl 08.00
Medlemsmöte blir söndagen den 15 maj kl 15,00

Vi ses i Hamnen
kenneth

Edenryds båtklubb
Hamnvägen 11
29591 Bromölla

www.edenrydsbatklubb.com

