Vad händer fram till sjösättningen nästa vår?

Verksamheten kommer på ingalunda sätt att ligga nere i väntan på nästa säsong. Ett antal
arbetsuppgifter kvarstår innan vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda med att varvsflytten är
genomförd.
Med naturlighet är det nya klubbhuset den stora utmaningen. Här kvarstår en hel del arbeten innan
vi kan ta huset i full besittning och påbörja klubbverksamheten i nya och ändamålsenliga lokaler.
Arbetet har redan sparkat igång och målsättningen är fortfarande att vi skall kunna genomföra
årsmötet i egna lokaler i januari nästa år. Här finns en rejäl lista med uppgifter som måste lösas.
Listan finns på vår hemsida och uppdateras fortlöpande efterhand som arbetet går framåt.
På varvsområdet skall bl.a. avspärrningarna kompletteras och vägbommen sättas upp igen.
Dessutom finns ett antal restposter att åtgärda.
I själva hamnen är det sedvanligt vinterarbete som behöver göras. Underhåll och komplettering av
förtöjningsrör, pålar och bryggor mm. Ett arbete som, även om det känns främmande just nu,
underlättas om vi får en isvinter. I övrigt kommer det att vara en hel del underhåll av materiel,
byggnader och vallar. När vårsolen börjar värma och väl innan båtarna skall i sjön är det dags att olja
bryggor igen.

Arbetsplikt och frivilliga insatser
(Det går faktiskt bra att anmäla sig till arbetspass även om man fullgjort sin arbetsplikt)
Fortlöpande kommer det att läggas upp generella arbetspass i
BAS (företrädesvis på helger). Inför varje helg kommer en
tydligare beskrivning av arbetet att läggas ut på hemsidan men
man bör notera att det inte alltid går att beskriva arbetet för
aktuellt arbetspass i detalj. Nya förutsättningar och
omprioriteringar gör att det kan bli ändringar i ett sent skede. Vi
försöker naturligtvis få ut information så fort som möjligt, både på
hemsidan och via e-post. Vädret går ju inte alltid att förutse. Det
vore ju trist att planera för inomhusjobb när det t.ex. blir en
perfekt dag för arbete på isen i hamnen!
Naturligtvis går det som vanligt att köpa sig fri från både
Arbetsplikt och/eller Extra arbetsplikt.
Vad det kostar framgår av årets matrikel.

