På gång i NBS

Corona håller fortsatt grepp
Corona håller tyvärr fortfarande ett hårt grepp om våra liv. Vi hoppas att
läget ska förbättras till sommaren. Vi håller er informerade via hemsida och
facebook.
Klart är dock att det påverkar vår verksamhet även denna vår. Vi tvingas
genomföra årsmötet digitalt och det blir ingen funktionärsmiddag inför
sjösättningen. Däremot kommer sjösättning att äga rum enligt information
som finns på hemsidan och i klubblokalen.

Inför vårrustningen
Nu närmar sig vår-rustningen och inför denna rekommenderar NBS:
1. Bottentvätta båten istället för att måla
2. Om du ändå vill måla kontrollera att din färg är tillåten (flera
ändringar har skett avseende tillåtna färger sedan tidigare år.
3. TBT-färger är inte tillåtna och ska saneras av fackkunniga företag.
All Info om dessa punkter finns på vår hemsida med lista över godkända
färger.

• Coronaviruset påverkar
oss fortsatt, även om
läget sakta förbättras
genom vaccinering. Vi
ber våra medlemmar att
hålla avstånd och alltid
använda handskar.
• Kontrollera att du har
godkänd bottenfärg på
din båt.
• Titta gärna till din båt
under vintern, kontrollera
att märkningen med
namn och
telefonnummer är väl
synlig.

Sjösättningstiderna
2021 finns på
hemsidan och är även
anslagna i klubbhuset .

Busväder på ingång
Nu är ett nytt busväder på ingång till helgen. Då kan det återigen vara klokt
att titta till båten och se att täckningen sitter som den ska. Kontrollera även
att ditt namn och telefonnummer är väl synligt så kan vakten kontakta dig
om något inte ser bra ut.

Nya medlemmar

Vi önskar alla NBSmedlemmar ett riktigt
härligt Båt-år!

Under slutet av februari och början av mars kommer vi att fylla hamnen
inför våren med nya medlemmar. Introduktionsmöten för nya medlemmar
är planerade till den 6 och 13 april. Dessa datum och alla NBS andra datum
hittar du i verksamhetsplanen som finns på hemsidan
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