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Arbetsdag Vår
Lördag den 8. maj var det dags för årets första
arbetsdag med städning, röjning och mycket
annat. Servering av kassler, potatissallad och
dryck.
Arbetskväll Sommar
Hade vi den 30. juni, med städning, röjning och
korvgrillning.
Arbetsdag Höst
Lördag den 9. oktober var det dags igen,
många medlemmar jobbade bland annat med
röjning och städning, samt underhåll och
reparation av bryggor. Ärtsoppa serverades.
246 personer har deltagit vid årets tre arbetstillfällen. Ett antal medlemmar har inte fullgjort
sin arbetsplikt, och får istället bidraga med
pengar till kassan.

Vakthållning
Ett antal medlemmar har tyvärr ej gått vakt under
årets säsong. Detta bidragar naturligtvis till ökat risk
för inbrott, stölder och skadegörelse, dock får vi
samtidigt en välkommen extraintäkt till kassan.
Medlemmar/bryggor
Nya C- och D-bryggor har kommit på plats och gett
hamnanläggningen ett lyft.
Klubben har i år (20101130) 367 medlemmar och vi
har 290 bryggplatser.
Beläggningen har varit nästintill 100 % på Inre
området, och ca 75 % på Yttre bryggan.
Vattennivån har varit normal under säsongen.
Uppställningsområdet
Är i gott skick. Alla platser är upptagna.
Klubbstuga
Klubbstugan har som vanligt varit välbesökt, även
vid den årliga kräftfesten. Stuga och tomt är i
utmärkt skick.
Jolleskola
15 duktiga barn deltog med stor entusiasm i årets
jolleskola, och vi hoppas dessa återkommer nästa
år. Familjen Elvin med hjälpare gjorde goda
insatser för verksamheten under sommaren. Vi ser
fram emot vidare verksamhet nästa år.
GBS-seglingscup
Anordnades även under 2010. Få båtar deltog,
resultatlistan finns att se på vår hemsida.
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