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Kallelse till årsmöte 2020 och information 
 
 

Årsmötet kommer att hållas torsdagen 27 februari kl 19.00 i klubbstugan. Notera 
att medlemsavgiften enligt stadgarna skall vara betald senast 15 februari. 
Medlemsavgiften är 250 kr för enskild medlem, 500 kr familjemedlemskap samt 
250 kr i parkeringsavgift för er som inte innehar båtplats. 
 
Årets städdagar för båtplatsinnehavare är: 18 april, 23 maj, 22 augusti och 24 
oktober. Alla tillfällena är klockan 09.00-13.00. Båtplatsinnehavare skall närvara 
vid minst en städdag på våren och en på hösten, annars blir man debiterade en 
städavgift på 200kr/400kr.  
Första och sista städdagen kommer även att vara båtiläggar-/upptagardag. 
 
Alla nya och gamla medlemmar är välkomna på ”introduktionsmöte” där vi 
kommer att informera om förtöjningsregler, stadgar mm. Vi träffas den första 
städdagen (18 april kl 12.00). Detta för att ni ska få möjlighet att träffa så många 
medlemmar som möjligt. Anmäl dig på info@kristianstadsbatklubb.se 
eller tfn. 072-715 31 51. Vi bjuder på fika. 
 
För att underlätta administrationen och värna om miljön så vill vi att ni hjälper oss 
med följande saker. 

1. Ni som inte vill ha tidningen Båtliv i brevlådan och i stället vill ha den 
digitalt istället kontakta oss. 

2. Ni som har e-postadresser och inte lämnat den gör det snarast till 
info@kristianstadsbatklubb.se 
 

 
När ni ska sjösätta båten kontakta då vår förtöjningsansvarige Sten Eriksson, tfn:  
070-346 28 16 eller Rolf Jönsson, tfn: 072-715 31 51. Detsamma gäller då båten 
ska tas upp till hösten. 
 
Kom även ihåg att märka all din båtutrustning med CMK.s gula märkbricka 
(medlemsnummer). Märkbrickor finns på kontoret i klubbstugan. Omärkt 
utrustning kommer att bortforslas. 
 
För att motverka båtmotorstölderna är vi med i Svenska Sjö och Coboats 
samarbete. Läs gärna mer på https://coboats.se. Läs på vår hemsida hur du 
registrerar dig på Coboats. Om ni har funderingar kontakta 
webmaster@kristianstadsbatklubb.se. 
 
 
 
 
 
 
 

CMK.s styrelse önskar nu alla 
en riktigt trevlig säsong 2020. 
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