Limhamns Segelsällskap

december 2018

Hoppas att ni alla har det bra så är i adventstid!

Här kommer en liten uppdatering av vad som är på gång inom klubben.

Aktiviteter på gång:
➢ Det pågår båtlivsutbildning i klubbhuset – Båtförarintyg. Med drygt tiotalet deltagare.
Kommer mer information på nya året om fler utbildningar inom båtlivet.
➢ På Julafton serveras det glögg med tillbehör i klubbhuset mellan kl. 11:00 – 13:00.
Behövs ingen föranmälan – Välkomna!
➢ Vi undersöker även möjligheten att genomföra en omgång till av HLR kurs med
hjärtstartare under våren 2019
➢ Planering för årsmöte onsdag 2019-02-27.
➢ Fika-Race kör sina vinterträffar med diverse olika tema ungefär en gång per månad.

Tisdags-klubben – behöver besättningsmedlemmar.
För närvarande så ligger tisdags-klubben för ankar då det saknas bemanning i den gruppen
som skall genomföra träffarna. Vänligen anmäl ert intresse för att vara besättningsmedlem i
tisdag-klubbsgruppen till info@limhamnssegelsallskap.se. Se nedan för vad som ingår i detta
åtagande.
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Klubbhuset – Uthyrning av bord och stolar
Styrelsen har bestämt att vi kommer att sluta med uthyrning av bord och stolar.
Gäller från och med nu.
Uteplatsen – ombyggnaden.
Ett flertal medlemmar har under ledning av Tord Ståhl (Visionsgruppen) utfört ett strålande
jobb med vår uteplats. Nu tar arbetena strax vinterpaus och vi återkommer framöver med
mer information hur vi kommer gå vidare med ombyggnaden.
Denna grupp behöver nya deltagare, så anmäl ditt intresse och / eller har några frågor kring
vad du kan hjälpa till med så skicka ett mail till info@limhamnssegelsallskap.se
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Klubbhuset – Alla medlemmars ”sommarhus vid havet…”
Vår Klubbhusgrupp som hjälper till att sköta om vårt klubbhus gör ett fantastiskt jobb!
Stort TACK alla ni som deltager i den gruppen!
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 stängd när man är på uteplatsen eller altanen.
(För att undvika att obehöriga kommer in i klubbhuset)
Kom ihåg att låsa alla dörrar och den som lämnar huset sist kollar en extra gång även boden!

Så klart behövs allas engagemang och deltagande i föreningsarbete 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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