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Hoppas ni alla har haft en bra båtsommar och semester.
Sommaren 2018 går till historien som en av de varmare och regnfattigaste.

Fika-Race en succé!
Dessa seglings kvällar har varit välbesökta både med båtar och gastar. Passa på att vara med
innan säsongen är över. Se vår hemsida för mer information
https://www.limhamnssegelsallskap.se/verksamhet/fika-race/
Jolle och vuxenseglingar
Vi fortsätter att få nya medlemmar, både vuxna och ungdomar, vilket är mycket glädjande!
Det är i stort sett fullt i alla grupper och även stort intresse för vuxenseglingar.
Kölbåtslaget - Maxi 77
Även denna del av vår verksamhet växer så det knakar. Kölbåtslaget har ca 20 medlemmar.
Båten har även deltagit i Fika-Race och har en förstaplats.
Klubbhuset – Alla medlemmars ”sommarhus vid havet…”
Det håller på att bildas en klubbhusgrupp som kommer hjälpa till med klubbhusets skötsel.
Vill du vara en av dem så anmäl ditt intresse via ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se
MEN det innebär inte att nedan inte fortsätter att gälla:
Vi har förmånen att ”äga” ett sommarhus med strandtomt! Det är fantastiskt.
För att vi ska trivas är det viktigt att vi alla hjälper till med det som behöver göras i vårt
gemensamma ”hushåll”. Vi i styrelsen gör vårt bästa för att skapa förutsättningar för att allt ska
fungera på bästa sätt. Samtidigt behövs lite insatser från alla medlemmar som nyttjar huset.
Vårmötet ansåg att vi alla skulle hjälpa till med löpande städning och skötsel av klubbhuset.
För att undvika att toa & hushållspapper och pappersservetter tar slut så finns det ett litet
mellanlager i städskrubben. Där finns också soppåsar, sopsäckar och städutrustning.
När det behövs, ta gärna ett handtag med att tömma sopkärlen i köket och papperskorgarna på
toaletterna. Skulle soptunnan utanför ytterdörren vara full, så finns det 2 stycken gula containers
vid I-bryggan. Det är tillåtet för alla att hjälpa till med dammsugning och städning av klubbhuset,
även klippning av gräset.
En enkel standard för vårt klubbhus - Lämna alltid klubbhuset städat, diskat och undanplockat,
både ute och inne. Ser du att något behöver fixas – gör det!
Och en sak till…
Tänk på att ha entrédörren låst när man är på uteplatsen eller altanen.
(För att undvika att obehöriga kommer in i klubbhuset)
Kom ihåg att låsa alla dörrarna och att den som lämnar huset sist kollar en extra gång!
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Lås-bytet
Är genomfört och flertalet av oss har fått aktiverat hamnkort eller LSS-kort.
Skulle du inte ha fått access kommer det finnas möjlighet innan höstmötet den 29 september.
Har du en nyckel sedan tidigare så är det ingen kostnad för aktivering. Har du inte det så kostar
det 200 kronor i engångsavgift.

Uteplatsen
Inom kort kommer arbetet med plattläggningen att påbörjas och lite andra markarbeten.
Aktiviteter på gång:
 Höstmöte med fest på lördagen den 29 september.
Separat inbjudan till festen kommer inom kort
 Informationsmöte för medlemmar som gått med under året, tisdag den 16 oktober.
Det bjuds på sedvanlig ärtsoppa med tillbehör a la Paul Hallin. Inbjudan kommer skickas
till berörda.
 Höst-fixardag klubbhuset, söndagen den 28 oktober kl. 10:00 – 16:00. Som traditionen
bjuder så serveras det lunch med bland annat Anki S berömda Janssons F till alla som
deltager.
 Tisdagsklubben börjar igen i slutet av november.
Här behöver vi hjälp med idéer och uppslag på tema för kvällarna.
Det behövs även resurser för att kunna genomföra kvällarna och hjälpa till med dukning
och matlagning, Anmäl ditt intresse via ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se
 Båtlivs utbildning under hösten och vinter. Anmäl ditt intresse via ett mail till
info@limhamnssegelsallskap.se ange vad för typ av utbildning du är intresserad av:
Till exempel: Förarintyg / Kustskepparintyg / VHF / Kanalintyg
 Vi undersöker även möjligheten att genomföra en omgång till av HLR kurs med
hjärtstartare.
 Det planeras att även i år ha ett julbord lördagen den 8 december, inbjudan kommer
framöver.
 Julaftonsglögg enligt LSS-traditionen 24 december kl. 11:00 – 13:00 i klubbhuset.
Så klart behövs allas engagemang och deltagande för att fortsätta göra LSS
till ett aktivt och trevligt segelsällskap!
Kom ihåg att berätta för Era, båtgrannar, vänner och bekanta om LSS och våra
aktiviteter.
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