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Hinsholmare!
Nu är det mitten på maj och kanske har de flesta av er redan fått flytetyget i sjön. Tyvärr är det mest när båten ligger
på land, som vi kan beundra glansen på friborden, när båten väl kommit i sjön ser man inte friborden själv utan bara
den överbyggnad man inte hann med att polera/lacka innan sjösättning!?! Jaja, men det kommer en ny vår nästa år,
då får vi säkert mera tid! Och man skall ju inte titta på båten utan på den vackra omgivningen i stället.
Hinsholmens Båtförening blir Hinsholmens Båtklubb
Föreningen har hållit årsmöte 20 mars. Ekonomin är god men det minskande medlemsantalet urholkar ekonomin på
lite sikt. Vår kassör, Ingegerd A, avgår och i brist på en ny kassör tvingas föreningen anlita en redovisningsfirma att
sköta redovisningen. Årsmötet beslöt, på förslag från styrelsen, att byta namn från Hinsholmens BåtFörening, HBF, till
Hinsholmens BåtKlubb, HBK. Samtidigt har vi moderniserat klubbens logga. Vi har också infört ett modernt sätt att
betala medlemsavgiften via Swish med telefonnummer: 1235 595 04 72. Detta som alternativ till vårt plusgironummer 94 72 54-9. Under vårarbetet hoppas vi också att ni upptäckt vårt fina klubbhus med fiket, som erbjuder mycket
gott att äta i pausen i arbetet eller under vårpromenaden i hamnen. I fiket finns också en folder som berättar lite
om hamnen och klubben. På klubbens hemsida, www.hinsholmen.se, finns den aktuella listan med företag som ger
rabatter till klubbmedlemmarna.
Stölder i hamnen
På klubbens årsmöte hade vi besök av Niklas Brehm från polisen. Han berättade om hur det ser ut på stöldfronten.
Stölderna har tre toppar under året, en på våren, en mitt på sommaren och en på hösten efter upptagningen. Stölderna av utombordare har ökat varje år under de tre senaste åren. Numera stjäls oftast mindre motorer 6 – 10 hkr.
Även bränsletankar stjäls – om du märker din tank är möjligheten större att du får igen den. Stölderna, liksom inbrott i båt, är inte spontanbrott utan planerade och ofta beställningsbrott där tjuven rekat platsen i förväg. Tyvärr är
Hinsholmen i topp när det gäller stölder; vi är största hamnen och svåra att bevaka utan bommar och andra hinder.
Metoder att förhindra stölder är enligt polisen:
--------

Båtsamverkan
Ordentliga lås på motorerna. Klass 3
Märkning, till exempel DNA
GPS-sändare
Bevakning
Kommunikation internt/externt
Belysning

Ta hem motorn på vintern. Ju färre stöldbegärliga saker det finns i hamnen desto mindre lockande är hamnen för tjuvarna. Så du hjälper inte bara dig själv utan även din omgivning att slippa stölder. Sedan är bevakningen viktig – hjälp
dina medbåtägare genom att ta din vakt och var då inte rädd att, med bevakningsvästen påsatt, tilltala människor
som rör sig i hamnen på konstiga tider och fråga vad de skall göra där.
Sommaren kommer!
Och som en försmak hade Seasea medlemskväll 22 mars då medlemmar kunde fynda båtprylar till rabatterade priser.
Vi kan slutligen meddela att vi hos vädergudarna har beställt ett betydligt bättre väder denna sommar än det vi hade
sommaren 2017. Njut av detta under färderna på havet!
Styrelsen Hinsholmens Båtklubb
Memento vivere in mare nostrum!

