Medlemsinformation från Svinninge Marina Klubb våren 2021
Troligtvis är ni liksom vi på gång med vårrustning eller dess planering och längtar efter sjösättning. I
skrivande stund vet vi fortfarande inte när alla restriktioner och rekommendationer upphör och livet
blir som vanligt igen. Vi önskar att vi kan hålla en fysisk stämma innan utgången av april. Kommer vi
denna sommar upprepa förra sommaren, med många båtar i hamnen, bastu sol och lekande barn?
Och kunna genomföra våra trevliga och traditionella aktiviteter? Låt oss hoppas!
Bifogat i detta brev är årets medlemsdekal. Skriv på ert medlemsnummer och fäst den väl synligt på er
båt. Behöver ni köpa ny flagga, som måste bäras av medlem, går det att göra det på hemsidan eller på
Svinninge Marinas hamnkontor.
Ekonomi och medlemskap
Vi är per i dag 568 medlemmar, vårt tak är 600. Vi har nu beviljat medlemskap för 43 nya medlemmar,
dom flesta från kön från 2020. Vi välkomnar våra nya medlemmar!
Ekonomin är fortsatt god vilket möjliggör fortsatt underhåll och ytterligare förbättringar samt
investeringar på klubbholmen. Vi fick ett bra plus på sista raden och vi kommer med detaljer på
stämman.
Sandöns förnyelse och kommande projekt
Gångbrädor mot bastun skalla läggas för att lättare ta sig till basturna vid högvatten, material finns.
Aggregatet till landbastun måste bytas vilket visar att den nyttjas frekvent av våra medlemmar. Vi
kommer att behålla systemet att även sjöbastun skall bokas. Vi investerade i höstas i en ny brygga för
långsidesförtöjning. Den skall nu förses med landström, vilket innebär montering av pollare och
kabeldragning samt grävning. Den gamla bryggan har flyttats för att bli den nya större jollebryggan,
den behöver renoveras och förses med ny landgång.
Klubbhuset skall inredas med ett riktigt kök. Självklart är klubbhuset tillgängligt för alla medlemmar.
Succén med glassförsäljning skall vi givetvis fortsätta med.
Övernattningshuset ”stallet” som förra året bokades 30 nätter har redan börjat få bokningar. Det gör
man på hemsidan.
Om vi inte kan genomföra arbetshelg sista helgen i maj, kommer vi i alla fall göra som förra året,
annonsera upp vad som behöver göras så att arbete kan utföras spontant.
Vi vill igen ge rådet att förbereda sig inför tilläggning på Sandön, så att eventuell stress blir minimal.
Lång bojlina, fendrar på och tampar förberedda så den som hjälper till lätt kan lägga tampen i sling i
förtöjningsfjädern och tillbaka till gasten.
Självklart lyssnar vi till dina åsikter och välkomnar förslag, maila info@svinningemarinaklubb.se
Mars 2021.
Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen Svinninge Marina Klubb

Hamn skiss och den nya långsidesbryggan. Se gärna fler fina bilder som våra
medlemmar tagit på hemsidan https://svinningemarinaklubb.nu/sand-n-ibilder.html

