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Det har gått lite längre än vanligt sedan senaste brevet. Jag ville vänta tills att vi fått OK på 
vår LOVA tilläggsansökan för båttvätten. Det tog lite tid men nu är det klart. Vi får alltså ett 
bidrag på totalt ca 2.4 MSEK av totalkostnaden för tvätten på 3 MSEK. Så nu räknar vi med 
att vi kan installera den redan till nästa säsong.

Det har hänt massor de senaste månaderna, mer än vad som får plats i det här brevet. Ett 
antal segeltävlingar har avverkats på hemmaplan. Bland annat DM i 2-krona där två av våra 
nykorade svenska mästare Pontus Dolfie, Anna Alvemark naturligtvis vann. Pontus med en 
annan besättning deltog i seglingens mästarnas mästare i Marstrand där hela svenska eliten 
var med och var inte långt ifrån en finalplats. 

De som inte seglar genomförde en tvådagars motorbåtseskader med 16 deltagande båtar. 
Kul att den traditionen återuppstått. 

Dessutom hoppas jag att alla har haft minnesvärda båtturer, i sällskap med andra eller på 
egen hand. Det var ju en osedvanligt fin sommar.

Sedan har vi naturligtvis de vanliga höstaktiviteterna. Upptagningarna är nästan klara. Årets 
bottenblästring med 37 båtar är genomförd. Ungdomarna har haft sitt höstklut. 
Klubbholmen förbereds för vintervila med mera.

Hösten är också budgettid. Vi har haft en del funderingar hur det kommer att se ut de 
närmaste åren. Kommer samhällsutvecklingen att bromsa båtlivet eller blir det tvärtom att 
en kärvare omvärld gör att fler spenderar fritiden på hemmaplan? Elpriserna spelar oss lite 
spratt. Ja vem vet, men vi tänker väl lite i de försiktigare banorna i budgetarbetet.

Höstmötet är den 10 november kl 18:30 i korsängsskolans aula. Där rekapitulerar vi lite vad 
som hänt under året. Men huvudpunkten är budgetförslaget för 2023 som vi går igenom och 
ni som medlemmar har att ta ställning till. Dessutom kommer vi att gå igenom läget för vårt 
LOVA-projekt giftfri båtklubb. Slutligen kommer framtidsgruppen att presentera sina 
funderingar och redovisa resultatet från enkäten som vi hoppas många har svarat på.

Sist men inte minst den 12 november är det årsfest på riktigt i Lambert Hall.

Med höstliga båthälsningar / Sten


