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---------------------------------------------------------------------------
Årsmöte torsdag 15 mars. Kallelse kommer senare.
Styrelsen efterlyser förslag på aktiviteter på års och höstmöte.
Kom ihåg att uppdatera er mail och mobiltelefonnummer när ni byter det så vi
kan nå er med info eller om det händer något.

Saltkällan
OBS. att det är max 3 knop i hamnen i Saltkällan.
Sjösättningsbommen skall stängas efter ni har använt den. Är den öppen när ni
kommer ner var vänlig och stäng den när den inte används.

Uppläggningsplats: Ellingeröd.
Det får inte finnas något mellan eller bakom båthusen eller runt upplagda båtar.
Se till att bommen alltid är nedfälld även när ni är inne och att när ni lämnar
området att den är låst. Absolut förbjudet att använda någon typ av uppvärmning
i båten när ni inte är där. Glöm inte att se till båten i vinter.

Båtplatser Saltkällan.
Detta gäller endast ni som har båtplatser i Saltkällan.
Från och med 1 februari kan vakten bokas i Saltkällan och då på
tel. 0706-226674. Säkrast tid är mellan tisdag till fredag kl. 7-8.

OBS: Vaktperioden är från 1maj till den 15 oktober
Anmälan till vaktnatt skall göras senast 2017-04-30
Ju fortare ni bokar vaktnatt, lättare får ni den tiden som passar er.
Avgiften för att inte gå en vaktnatt är 1000 kronor.

Vakten ska sitta minst 9 timmar och inte gå av förrän efter 06:00

OBS!! Det är ägaren till båtplatsen som ser till att båtens BB bom kommer ut
senast 1/5. Inte den som ev. ligger tf. på platsen, och tas upp senast 20/10
Om inte båtägaren vill eller kan ta in eller lägga ut bommen  ordnar båtklubben
detta till en kostnad av 300: - per bom och gång.
Tillkommer 200:- extra om båtägaren inte meddelat klubben senast 25/4
respektive 10/10 att lägga ut/ta upp bommen.
Båtarna skall vara borta från bryggorna i Saltkällan till hösten senast
15/10.

Övriga ärende. Säkraste tiden att nå någon på båtklubben är tisdag till
fredag mellan 07.00 – 08.00. Måndagar är kontoret stängt
0524-123 33,  070-622 66 74, www.munkedalsbatklubb.se
E-post: munkedals.batklubb@telia.com
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