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Hej alla
medlemmar
Äntligen är det slut på
vintern och vi närmar
oss en ny båtsäsong.
Lyftdatumen hittar ni på
sista sidan i tidningen.

Båtsamverkan i hamnen
Två båtsomrar har gått utan skadegörelse eller stölder från båtarna tack vare
båtsamverkan. Medlemmar från oss och Köpings Seglare har ställt upp
frivilligt och gått nattvakt i hamnen.
Vi har även varit med i reportage i Bergslagbladet och TV Mälardalen och
alla dessa aktiviteterna har säkert bidragit till lugnet i hamnen. Relativt få
medlemmar har ställt upp, vissa till och med flera gånger den gångna
sommaren.
Vi kommer inte kunna fortsätta nattvakten med så få medlemmar som ställer
upp för så många. Jag tror att den kommande sommaren kommer att bli den
sista säsongen med nattvakt om inte flera av oss ställer upp.
Ställ upp för oss alla, ingen kan fixa det ensam men är vi flera som ställer upp
håller vi nattvakten i gång även den kommande sommaren

Yrjö Björkqvist Ordförande i Köpings Motorbåtsällskapet

Båtdagen i Mariefred 2012
Mälarens Båtförbund hade sitt årsmöte i Mariefred och besöktes av 3
medlemmar från KMS. Magnus sitter med i styrelsen och Yrjö är
förbundets valberedare. Sabine är med som representant för vår
båtklubb.
Förutom sammangåendet mellan SBU och SSF togs det bland annat upp
det kommande förbudet för toalettömning som träder i kraft 2015.
Enligt lagen skall alla hamnar vara försedda med toalettömning och det
kommer eventuellt även att omfatta klubbholmar ?.
Föreskrifterna finns att läsa hos Transportstyrelse, länken kommer att
finnas på hemsidan.
Mälarens Båtförbund söker en kommiteordförande till den nybildade
Samarbetskommiten för sammanslagning SBU SSF. Känner du dig
manad eller känner till någon hör av dig till:
valb@malarensfb.se eller 0221 45 7772

Svenska Båtunionens årsmöte Båtrikstan i
Stockholm den 24 Mars.
Man kan summera från Båtrikstan att förarbetet för det
eventuella samgåendet mellan Svenska Seglarförbundet och
Svenska Båtunionen stod i fokus. Det gällde om
arbetsgruppen skulle fortsätta sitt förarbete för eventuella
samgåendet. Åsikterna går delade, 10 av förbunden är mot
samgåendet och 12 är för. Stockholms och Göteborgs
regionenen är för samgåendet, många av deras klubbar är
dubbelanslutna till båda förbunden. Förbunden från
landsbygden med klubbar endast anslutna till Svenska
Båtunionen verkar i allmänhet vara emot samgåendet.
Jag har vid flera tillfällen försökt bilda mig en
förutsättningslös uppfattning om för och nackdelarna vid
samgåendet men kan inte se vilken medlemsnytta detta
skulle ge för den enskillda klubbmedlemmen. Att vara
ansluten till Svenska Båtunionen ger medlemmarna och
båtklubben möjligheten att försäkra i Svenska Sjö som ägs av
Svenska Båtförbundet och tillgång till medlemstidningen
Båtliv. Sedan använder även vår båtklubb SBU.s databas för
medlemsadministartion, avisering av inbetalningar osv.
Bilda dig gärna din egen uppfattning, all material finns på
www.batunionen.com, sammanslagning.
Hör gärna av dig och berätta din uppfattning eller kom med
dina frågor.
Vi ses på sjön.
Yrjö Björkqvist, Ordförande i Köpings Motorbåtssällskap.

Hjälp till att göra rodret bättre
Du som har artiklar, berättelser eller annat roligt material, skicka det
till redaktören. Det kan bestå av bilder, berättelser, eller annat av
intresse. Stort eller smått allt är välkommet.
Skicka till redaktionen@kmskoping.se eller BOX 18 i Köping.

Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som
mål att skickas ut till medlemmar 4 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.

Kommande aktiviteter på slipen.


Målning av kranmast



Riktning och målning av dörrar till båthus A, B och C



Målning av tak till Båthus A



Målning av väggar till båthus B och C.



Montering av mastkran



Fikakojan byts ut mot kontainern som står vid infarten.



Inredning av kontainern



Allmän städning och buskröjning på slipen



Röjning i Båthus C, flytta ut en uttjänt segelbåt.

Aktivitetslista finns på slipens anslagstavla.
Arbetsdagar på slipen måndagen den 28/5 , 17.00, lördagen den 2/6
08.00 och måndagen 4/6 17.00.

Har du frågor kan du kontakta
Rolf 0739 705 023 eller Bengt 0709 520 720.

Aktiviteter på klubbholmen.
Klubbholmskommiten kommer att avisera på anslagstavlorna om
komnande aktiviteterna på klubbholmen.
Har du frågor kan du kontakta Berth, Tony eller Peter.

Klubbholmskommiten i arbete.
Mitt i den kalla vintern röjer klubbhomskommiten upp inför den
kommande säsongen. Här kommer det att sättas upp spontning längs
strandkanten och på spontningens bryggdäck som kommer att förbinda
bryggorna på öns ”framsida” till bastun. Vi kommer att få en skyddat
tilläggninsplats när det blåser upp för vindar från väst/nordväst.

Vissa saker verkar alltid vara lika aktuella, utdrag ur Rodret
2001.
”Tyvärr är det andra saker som inte sköts. Tex så är vägen urusel med
stora gropar. Belysningen är inte heller i gott skick”
Sedan har vi Tekniska kontorets länsar under järnvägsbron som har som
uppgift att samla ihop det som flyter nedströms i Köpingsån. Det handlar
om trädstammar, skräp, olja allt som flyter och inte borde släppas vidare
i Galten. Det verkar finnas bortom all hopp att komma tillrätta med dessa
länsar, när vattenföringen är som kraftigast i ån flyter allting över
länsarna om dom äns finns på plats.
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Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya
adressen till: KMS Box 18 73123 Köping

Sjösättningsdagar 2012
28/4, 12/5 och 27/5

