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Korstens Holmen
Korstens holmen är klubbens egen holme ca 3 nm från Uddevalla.
Det är en fantastisk holme med bryggor, natthamn, badstränder, grillplatser och 
klubbstuga m.m.
Alla medlemmar och blivande medlemmar hjärtligt välkomna, och om du inte har 
varit där ännu så väntar en fantastisk överraskning av Korstens
holmen.

Vi hälsar gamla, nya och blivande medlemmar hjärtligt välkomna 
till  2013-års båt säsong

Information
Information om aktiviteter och klubbfunktionärer hittar du på klubbens anslagstav-
lor vid Rödön, Gustavsberg, Skeppsviken, Mollön och “Fiskeboa” inne i hamnen. 
Samt på klubbens hemsida.
Vi informerar om olika aktiviteter under “Föreningsbiten” måndagar i 
Bohusläningen.

Klubblokalen är öppen för olika aktiviteter. Se separata annonser.

Uddevalla Motorbåtsklubb
Föreningsgsgatan 7 
451 52 Uddevalla.
Telefon: 072- 722 23 23
E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com
Hemsida: www.uamotorbatsklubb.com

Kontakt
Ordförande: Johnny Dauksz tel: 0704- 92 19 99
Intendent: Andreas Brattberg tel: 070-545 97 96, 072- 722 23 23

Välkommen
 till Svenska Sjö 

FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!
www.svenskasjo.se
Tel: 08-541 717 50

båtförsäkringen för dig
 som är medlem i båtklubb

Båtförsäkringar 
Prata med Svenska Sjö tel: 08-541 717 50 eller
www.svenskasjo.se  Svenska Sjö ägs av av båtklubbarna i Sverige.

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2013 är 350:- och ni kan sätta in det på BG 5679-9463 
redan innan Ni fått inbetalningskortet. 
Glöm inte uppge Namn, adress och telefonnummer.
Vi startade en “bryggfond” 2012 för att göra en större upprustning av brygg-
orna. Sätt in frivilligt bidrag på BG 5679-9463 och skriv namn, adress och 
medlemsnummer
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Peter Wallberg  Mob: 0705- 61 01 41      www.jplyft.se

Hemsidan

Under våren kommer vi att få en ny hemsida som heter 
www.uamotorbatsklubb.se
Där kommer finnas nya finesser så som : Köp, Sälj, Bytes, Bortskänkes och 
vi kommer även att ha ett forum man kan skriva i. Samt en Väder länk med 
det lokala vädret över Korstensholmen.

Kläder med UMK´s logga

Köp dina kläder hos www.profilbroderi.se 
med UMK´s egna broderi på.
Profilbroderi skänker 5% av köpessumman till UMK.



UDDEVALLA
MOTORBÅTSKLUBB

KALLAR HÄRMED SAMTLIGA MEDLEMMAR 
TILL

ÅRSMÖTE 
2013

Lördagen den 23 Mars
Klockan 13.00

Plats: Klubblokalen på
Föreningsgatan 7 i Uddevalla

Som medlem i Uddevalla Motorbåtsklubb får du rabatt på tillbehör
Gäller ej redan nedsatta priser
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Inför båtsäsongen
Kolla badstegen (räddningsstegen). Den måste gå att fälla av en trött människa 
i vattnet och ha minst 2 steg under vattenytan. Öva man över bord och tänk på 
att det kan vara en skadad eller medvetslös person. 
Brand och gasvarnare är en billig livfärsäkring även i båten. Brandsläckare är 
bra att ha med om en brand uppstår. 

Köpa prylar privat?
Tänk på att “god tro” är borttagen ur lagen - nu blir du av med varan om den är 
stulen och oftast blåst på pengarna också. Det är mycket skoj på nätet!
Kolla åtkomsthandlingar, säljare, varan innan du betalar, priset (för billigt)

Nya regler för toalettavfall från fritidsbåtar
Från och med år 2015 blir det förbjudet att släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar. Du som har båt får inte tömma båtens toalett i havet. Förbudet 
gäller hela landet.
Hamnar för fritidsbåtar ska ha platser som kan ta emot toalettavfallet från 
fritidsbåtar. Äldre båtar kan slippa tömma båtens toalett i land.
De måste då vara k-märkta.
                                                                                    Källa: www.transportstyrelsen.se

Kläder med UMK´s logga

Köp dina kläder hos www.profilbroderi.se 
med UMK´s egna broderi på.
Profilbroderi skänker 5% av köpessumman till UMK.



Dagordning för årsmötet

-           Mötets öppnande och godkännande av dagordning
-           frågan om mötets utlysande 
-           val av ordförande och sekreterare för mötet
-           val av två justeringsmän tillika rösträknare
-           föredragning av föregående mötesprotokoll
-           redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse
-           redovisning av resultat- och balansräkning
-           revisionsberättelse
-           beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
-           skrivelser
-           rapporter
-           bordlagda frågor
-           motioner och av styrelsen förberedda övriga frågor
-           Korstensholmen: Sydbryggan, Stugan,
-           Besluta om medlemsavgifter för 2014
-           val av vice ordförande på 2 år
-           val av suppleant  på 2 år
-           val av kassör på 2 år
-           val av revisorsuppleant på 1 år
-           val av sekreterare på 2 år
-           val av festfixare på 1 år
-           val av valberedning 3 ledamöter , varav en sammankallande
-           övriga frågor                                   
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Hej igen !

Vi får hoppas att våren och sommaren blir bättre än år 2012 och att det 
blir en tidig sjösättning med många soliga, varma dagar.
Som vanligt har vi arbetshelger under våren och hösten som ni är 
hjärtligt välkomna till.

 Ordförande

Johnny Dauksz

Vi avslutar mötet med fika och ett lotteri

Är det arbetshelg på Korstensholmen
Klubben bjuder på grillat kött på kvällen.
Det finns uppgifter för alla och vi har det trevlig                         
tillsammans                                         

Aktiviteter 2013

23/3                            Årsmöte i klubblokalen 

25-26/5 
8-9/6    
31/8-1/9                                                         

21/6                            Midsommarafton kl: 16.00 reser vi 
                                    midsommarstången med dans och lekar 
                                    Kl: 19.00 bjuds det på sill och färskpotatis 
                                    Därefter dans och sång för Dom som så önskar 

10/8                            Kräftskiva på Korstensholmen 
                                   Vi äter, dricker och dansar under 
                                    augustimånen 

28/9                            Nyhet för i år! 
                                    Vi avslutar sommaren med 
                                    Ärtsoppa och Punsch Kväll

9/11                            Höstmöte i klubblokalen kl: 13.00 , detaljer senare

Nu börjar det vända igen, vi i styrelsen 
försöker tänka framåt på vad som 
behöver göras på “Holmen” i år. 
Vi har mycket arbete framför oss så vi 
hoppas på en bra uppslutning på 
arbetshelgerna.


