årskrönika 2021

VBS årsmöte 2021 blev ett digitalt möte.
Corona-pandemin ville inte ge med sig till vårt årsmöte och av den anledningen genomfördes mötet digitalt. VBS Patrik Norling arrangerade och genomförde mötet tillsammans
med ordförande Jan Snygg. Uppslutningen var normal och mötet genomfördes galant. Det
man saknade mest var nog kaffet och kanelbullarna.

SPONTAN TRÄFF
på
klubbholmen
TRÄBÅTAR!

Midsommarfirande
på klubbholmen.
Ett 30-tal båtar anlände till klubbholmen
för att fira midsommar, trots Coronapandemin. Vädret bjöd på både regn och
sol. Passande nog har klubbholmsvärd
Kaj Strömberg, tillsammans med sina
medhjälpare, renoverat dansbanan till
nyskick, vilket är mycket uppskattat av
VBS medlemmar. Dansbanan torde nu
överleva minst 50 år till.

REDAKTÖR KENNETH JACOBSON

V

BS

Dansbanan är klädd i midsommarskrud och i väntan
på midsommarlunchgäster.
Midsommarstången är klädd av medlemmarna och
reses därefter av kvartetten båtskepparna.
Dans kring midsommarstången, tipsrunda och fiskdamm till barnen blev det även denna midsommarafton.

BOLVIK HAMN

Petter Knöös lämnar uppdraget som hamnkap-

ten 2021. Petter har uppgraderat Bolvik hamn
under åren 2009 - 2021.
- Inköp och genomförande av projekt brygga 3.
- Vattencistern med färskvatten.
- Utökad parkeringsplan och el ut på bryggorna.
- Samägande av toatömningsstation med
grannklubben.
- Inhandlat begagnad vågbrytare som kopplas till
brygga två, inklusive y-bommar på insidan.
- Inhandlat ny 24 m brygga som kopplas till gamla
Torsbybryggan. Brygga 4 projekt är tillsammans
med Per Hallsten som är ny hamnkapten i Bolvik
2021.
Brygga 4, gul på bilden, är inköpt och nu sammankopplad med bryggan från Torsby varv, blå på
bilden. Ramp, landgång och grind monteras 2022
på våra arbetsdagar. Bryggan 24 m beräknas tas i
bruk 2022. Ytterligare 24 m kan adderas framgent.

I och med att brygga 2 uppgaderades med nya
y-bommar 2021 utökades antalet båtplatser. 2022
beräknas brygga 4 tas i bruk, vilket ökar antalet
båtplatser ytterligare. Tillsammans ökar detta
belastningen på vår parkering, då det kan vara
stora problem med bilplatser, framförallt på midsommarhelgen. Ett förslag från styrelsen är, att vi
ställer gästande bil på Torsby varv och samåker till
Bolvik.

BOLVIK VINTERHAMN

Trygga ISFRIA vinterplatser innanför vågbrytaren.

