ERESFJORD SMÅBÅTLAG
6470 Eresfjord

Julebrev til våre medlemmer
Småbåtsesongen 2013, er gått over i historien og de fleste av oss har tatt
båt og utstyr på land.
Høst og vinter er normalt en tid som krever noe mer årvåkenhet både på
land og sjø. Småbåthavna vår, er ikke noe unntak i så måte. Våre brygger
og fingrer kan være utsatt når stormene kommer. Det er derfor viktig at vi
som lag er opptatt av å forebygge på en best mulig måte.
For den av oss som velger å ha båten liggende i havna gjennom vinteren,
er det viktig å være nøye med at båt og utstyr er skikkelig sikret med gode
fortøyninger. Det er også viktig å være påpasselig med lensing av båten
når det måtte være nødvendig.
For den av oss som tar opp båten for vinterlagring på land, er det viktig at
løse fortøyninger som blir liggende igjen, blir knytt sammen både foran og
bak. Begrunnelser for dette er:
1. Når vi knytter sammen fortøyningene, så sikrer vi fingrene mot å forskreve seg.
2. Løse fortøyninger kan lett falle i sjøen, og når havna fryser til, fryser
tauverk som ligger i sjøen, fast i isen. Når isen så flytter på seg, så blir
brygge og fingrer med. Unødvendige ødeleggelser kan oppstå.
De små forhold vi her nevner, kan forhindre skader vi alle er opptatt av at
vi skal unngå.
Ellers har styret vedtatt at årsmøtet 2014, i tråd med vedtektene, skal
avholdes fredag 28. februar kl. 19.00 i klubbhuset.
Innkalling med saksliste vil bli sendt ut senere.
Eresfjord Småbåtlag kan se tilbake på et nytt år med god aktivitet.
Styret vil takke alle for deltakelse i vårt viktige arbeid for trivsel og orden i
havna.
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt og aktivt nytt år i
2014.
Styret

