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Ordförande har ordet
Se till din båt !
En av våra medlemmar ringde mig idag och
berätta att när dom skulle lyfta sin båt fann
dom två stycken utländska män sovandes i
båten.
Båtägaren ringde till polisen och männen försvann från platsen innan polisen kom dit med
en hundpatrull.
Det hade eldats inne i båten med brandskador på durk och grisats ner i största allmänhet.
Gör gärna en extra vända till din båt och kontrollera att allting står rätt till.
Ta inte lagen i egna händer, kontakta polisen
och gör anmälan om hemfridsbrott. Kontakta
polisen om du ser okända som rör sig kring
båtarna.

1916— 2016
Köpings Motorbåtssällskap fyller hundra år.
Under hösten satte vi igång planeringen inför 100 års firandet.
När, Var, Hur firar vi ?.
Du som har äldre material om sällskapet får gärna höra av dig.
Vill du framföra dina ideer kontakta styrelsen, eller slå mig en
signal.
Vi kommer att planera firandet under kommande vintern och presentera detta i nästa Rodret.

Årsmöteskallelse
Årsmötet äger rum på Volvogården klockan 18.00 den 25/2.
Vill du få din röst hörd kom med din motion senast den 1/1.
Skicka ditt motion med adressen: Köpings Motorbåtssällskap
Box 18 73129 Köping eller maila till sekr@kmskoping.se.

Välkomna allihopa.
1 Årsmötets öppnande
2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän
5 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Kassaberättelse
8 Revisionsberättelse
9 Ansvarsfrihet för styrelsen
10 Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar
11 Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår
12 Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1
13 Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1
14 Val av övriga funktionärer
15 Val av en revisor
16 Val av en revisorsuppleant
17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
18 Övriga frågor

Köping 22 augusti 2015
Nu är sommaren 2015 snart till enda, den kom till slut i allafall. Denna semester
hade vi planerat (jag planerat) att vi skulle ta samma rutt som sommaren 2014.
Jag tycker inte om, med andra ord, hatar att åka norr ut i skärgården. Hammarbyslussen, Vaxholm och Trälhavet är ingen höjdare precis, det är inte en lugn
stund innan detta är passerat.
Vi startade från Kråkan 12/7, våra barnbarn hade mönstrat på i Köping som
vanligt. Karin och Rolf Rosenholm skulle göra följe med oss i år, (att de bara
törs). För alla er som inte har en aning om våra gemensamma semestrar vill jag
bara tala om att, bogsering eller ligga på mage ovanför maskinrummet på vår
båt, är mer regel än undantag. Karin hade fått dispens med sina behandlingar
för att få lite extra lång semester. Våran Primo, hunden alltså mådde inte riktigt bra så första stoppet blev i Västerås och vetrinärbesök. Sedan blev våra
stopp på Askholmen, fylla vatten i Södertälje, Brandalsund och Trosa där våra
barnbarn hämtades upp av sina föräldrar, då hade en vecka av semestern avverkats. Ännu hade inte Rolf behövt bogserat, jippi.

Vi lämnade Trosa och fortsatte till Ringsö och därefter Oxelösund, vår semesters dyraste hamn 310:-/dygn med eller utan el. Hans har släkingar där som
vi inte träffar så ofta, det blev ett kärt återseende. Dagen därpå fortsatte vi
till Harstena och lade till i Norrviken, ca 1 km från själva byn. Hans har även
släkt och bekanta på Harstena så det var inte svårt att övertala honom att
återvända dit, även i år. Vi tog en promenad följande dag till byn och träffade
på Tommy och hans fru Lena som bor i Köping och har sommarställe där, innan vi årtevände fick vi med oss färsk byxad abborrfilé, nam nam. Vi träffade
också på Hans släktingar som bor och verkar där året runt, en familj på 5
personer, 2 vuxna, 3 barn och en massa hundar. De blev helt frälsta i vår
Primo så det skulle nog bli en Fransk bulldogg också, årets julklapp tyckte
barnen.

Nu var det dax att vända åter och styra norr ut, Verkholmen-Risön, Oxelösund
och norra Aspsundviken söder om Stendörren, kulingvarning utfärdades. Vi
ligger kvar en extra dag med regn och blåst. Kastar loss 7:10 den 26/7 i dis
och dimma och skiljs från Karin och Rolf vid Svarthällsfyr, Karins dispens
börjar lida mot sitt slut de måste vara hemma senast om 4 dagar. Rolf och
Karin har inte behövt bogserat eller varit i motorrummet en enda gång under
hela semestern, nu kan de andas ut! Vi ser en jätte stor Havsörn som slagit
sig ner på en sten som sticker upp ur havet med ett ny fångat byte, en ståtligt syn.
Hans, jag & Primo fortsätter mot Dragets kanal och lägger till vid en jätte
liten ö som vi har döpt till "Blommans Ö" (ny upptäckt för oss, 2014) som
ligger söder om Gravamaren. Där blir vi kvar i 2 dygn och ser Storlom och
mer Havsörn. Nästa hamn är Nynäshamn där det är dax att bunkra både mat
och vatten, efter som vi inte har varit i den riktiga civilisationen på ca 8 dagar kliar det lite i fingrarna, man har fått sedelallergi, som Annica säger. Dax
att sätta lite sprätt på pengarna, färska räkor och rökt lax, en matta, nattlinne och 2 par shorts till Hans m.m.

Kastar loss efter 2 nätter i Nynäshamn och styr mot Ornö därefter fortsätter vi till Saltsjöbaden och lägger till i Hotellviken där vi skall träffa Hans syster som är hemma från
Saud Arabien, under sommaren. Då blir det mycket snack, vi kommer i säng när klockan
är 3, det var mycket, mycket länge sedan jag var upp så länge, säger min make till mig
innan han somnar. Nästa dag kastar vi loss och slussar in i Mälaren, lägger till vid Idskär.
Vi är jätte trötta och hade tänkt oss en tidig kväll, då bryter ett jätte oväder ut, åska
och ett rejält blås och regnväder kommer emot oss. Vi ligger med fören mot bryggan och
risken är stor att ankaret kanske kommer att släppa, vinden ligger på mot styrbordssidan och vi har en båt på babordssidan. När det har mojnat lite får vi hjälp av båtägaren
på babordssidan att dra upp båten längst med bryggan, kvällen och natten är räddad.
Nu är det 3/7 och sista veckan av vår semester återstår. Vår nästa destination är Ängsö
och vi skall passera Strägnäsbron, då händer det! Det är vackert väder och vi sitter på
flybridge, vi kommer fram till bron 50 minuter innan broöppningen. Vi, Hans & jag kommer överens om att vi fäller gösstaken, det har vi gjort många gånger, då kan vi ändå
passera under bron, sagt och gjort. Vi kopplar bort sprinten för att fälla gösstaken, jag
säger till Hans att jag går ned och tar emot den på akterdäcket, den är ganska tung. I
samma stund har jag och även min make glömt att sprinten är borta, jag svingar mig runt
för att nå stegen som leder ner till däcket och där faller jag likt en fura rakt bakåt 115
cm på rygg och landar på akterdäcket. Jag har en röd fleecejacka på mig och jag tycker
att hela himlen lyser rött, jag försöker att skydda huvudet så gott jag kan, tack och lov.
När jag landar på ryggen tror jag först att ryggen har gott av på flera ställen, men när
jag samlat ihop armar och ben och kan röra på alla kroppsdelar, vet jag att ryggen är hel.
Min man ropar förtvivlat om jag lever eller inte, jag kan knappt svara det gör så jäv......
ont, ni vet när man slår i en tå exempelvis, man hoppar runt och vill inte ha några frågor.
Jag försöker sätta mig upp, se dubbelt och det snurrar runt i huvudet, måste lägga mig
ner igen. -Skall jag köra in till Strägnäs ropar min man, kan jag få känna efter först
svarar jag! Dagen därpå kan jag säga att det fanns inte en fläck på kroppen som inte
gjorde ont, ändan och ryggen är blåsvart och jag får en blodsutgjutelse över ryggslutet
som är stor som en limpa både i längd och brädd. Ändå är jag tacksam och glad att det
gick som det gick, jag kunde ha knäckt nacken om huvudet hade hamnat ca 10 cm längre
ut mot relingen, då hade det varit kört. Jag är fortfarande sjukskriven i denna skrivande
stund, men på bättringsvägen.

Dagen efter en ganska sömnlös natt fortsätter vi till Tallklubben. Vi lägger till i
samma stund som spelmansgänget från Kråkan kommer dit, Lasse, Rune, SvenErling och Gunnar. Vilket mottagande, vi glider in till tonerna av Inbjudan till
Bohuslän med förstärkning av Annica och skön sjungande Ulf Hallberg. Vilken
avslutning på en ganska bra semester, vädermässigt vill säga. Ömsom sol
ömsom regn, åska, blåst och stiltje.
Vid tangentbordet Lena på Miss Lane

Båtklubbsförsäkringen
Genom sitt medlemskap i Svenska Båtunionen har alla båtklubbar automatiskt en båtklubbsförsäkring i Trygg Hansa i
samarbete med Svenska Sjö AB. Försäkringen ger ett bra
grundskydd, som ofta är fullt tillräckligt

Anmäl dina familjemedlemmar
Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos
SBU, omfattas av olycksfallsförsäkringen i samband med av
klubben utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för 1 medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning.
Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen.
Försäkringen gäller även för ungdomar som inte är medlemmar och deltar i någon klubbaktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med
namn och adress.
Samtliga av SBU godkända säkerhetsbesiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning
genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar
då även resorna till och från besiktningsområdet. Försäkringen gäller utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 10
prisbasbelopp.

Köpings Motorbåtssällskap är ansluten till Mälarens Båtförbund.
Du hittar en hel del nyttigt att läsa på förbundets
hemsida. Tips om sjösättning och torrsättning osv.

http://www.malarensbf.se/

Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål
att skickas ut till medlemmar 2 gg /år. För att fylla tidningen med innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget att
förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda. Det går bra att maila
artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören. redaktionen@kmskoping.se eller skicka med post till MaritaBjörkqvist Långtäby
104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.
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Observera att inbetalningsavier na
följer med denna tidning

Glöm inte bort klubbens årsmöte den 25
Februari på Volvogården klockan 18.00

God Jul Och Gott Nytt År
önskar redaktionen

