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Vi finns nu även på Facebook

Vi hälsar gamla, nya och blivande medlemmar hjärtligt välkomna
till 2016-års båt säsong

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 Korstensholmen.

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

Hej alla medlemar!
2015 hade vi en blåsig sommar men en lång fin höst med många goda
båtdagar. 2016 ser vi fram emot en sommar med mindre blåst och mer
varma soliga dagar. Vågar vi önska oss att den skall bli ännu bättre än
2015.
Jag önskar er alla våra medlemmar och icke medlemmar en riktigt god
sommar med många fina båtdagar och nya sommarminnen.
Vi ses väl på Holmen!
Som vanligt har vi arbetshelger under våren och hösten som ni är
hjärtligt välkomna till.
Ordförande

Johnny Dauksz

Vi söker
Vi söker folk som är intresserade att engagera sig i klubben. Först och främst söker
vi fest fixare. Vi söker även personer för andra små uppdrag i klubben.
Kontakta Ordförande eller Intendenten för vidare infromation.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2016 är 450:- 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 bryggorna.
Sätt in frivilligt bidrag på BG 5679-9463
och skriv namn, adress och medlemsnummer.

Swish

Du kan även SWISHA in ett frivilligt bidrag på nummer: 123

Kontakt

Ordförande: Johnny Dauksz tel: 0704- 92 19 99
Intendent: Andreas Brattberg tel: 070-545 97 96, 072- 722 23 23
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418 18 97

Tänk på att använda Flytväst
På Korstensholmen önskar vi att barn och icke simkunniga använder flytväst mer på land. Det är så lätt
att ramla i vattnet när man fiskar krabbor, springer på
bryggan, klipporna, av och på båtarna mm. En olycka
händer så fort och på Korstensholmen vill vi förebygga
olyckorna.

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.

Peter Wallberg Mob: 0705- 61 01 41

www.jplyft.se
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E

xtra tanke till våra medlemar

Vi vill att alla tänker på trivseln på Korstensholmen. I Sandhamn (kuren)
plockar du alltid undan efter dig och torkar av bordet. Ditt skräp tar du alltid
hand om själv. Kolla alltid en extra gång om du har städat upp runt där är.
Lånar ni leksaker, öbåten eller jollen se alltid till att det är undan plockat och
att båten är ordentligt förtöjd. Det är alltid trevligt att slippa torka av, plocka
undan osv. efter andra. Vi vill skapa en trivsam miljö för oss alla och det är ju
naturen som vi lånar, då lämnar vi tillbaka den som den var när vi lånade den.

UDDEVALLA
MOTORBÅTSKLUBB
KALLAR HÄRMED SAMTLIGA MEDLEMMAR
TILL

Som medlem i Uddevalla Motorbåtsklubb får du rabatt på tillbehör
Gäller ej redan nedsatta priser

www.profilbroderi.se

ÅRSMÖTE
2016

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015
2015 införs ett
ut toalettavfall från
och inre vattendrag.
fritidsbåtar, förutom
Hela Sveriges sjöter-

förbud mot att släppa
fritidsbåtar i hav, sjöar
Förbudet gäller alla
de som är k-märkta.
ritorium omfattas.

Genom att inte släppa
du till att minska
vatten.

ut toalettavfallet hjälper
övergödningen av våra

Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier
sprids i hav och sjöar.
Läs mer på Transportstyrelsen.se
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Lördagen den 19 Mars
Klockan 13.00
Plats: Folketshus
Göteborgsvägen 11
451 42 Uddevalla
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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:
Besluta om medlemsavgifter för 2017
Omval av Ordförande på 2 år
Omval av Sekreterare på 2 år
Omval av Intendenten på 2 år
Omval av Revisor på 2 år
Omval av revisor suppleant på 1 år
Fyllnadsval på Revisor 1 år
Omval av suppleant på 2 år
Omval, samt nyval av festfixare på 1 år
Val av valberedning 3 ledamöter , varav en sammankallande
Övriga frågor

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.

Aktiviteter 2016
19/3

Årsmöte Kl 13.00 i Folketshus Göteborgsvägen 11
Uddevalla

21-22/5

Är det arbetshelg på Korstensholmen
Klubben bjuder på Korv med Bröd på dagen.
Det finns uppgifter för alla och vi har det trevlig
tillsammans

28-29/5

Är det arbetshelg på Korstensholmen
Klubben bjuder på grillat kött på kvällen.

23/6

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

20-21/8

Är det arbetshelg på Korstensholmen

3-4/9

Knytkalas på Korstensholmen
Vi äter, dricker och dansar under
augustimånen.
Avslutar med en sista arbetsdag.

23-24/9

Succén fortsätter i år med!
Vi avslutar sommaren med
Ärtsoppa och Punsch Kväll

5/11

Höstmöte kl: 13.00 , Folketshus
Göteborgsvägen 11 Uddevalla

Vi avslutar mötet med fika
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