RAPPORT FRÅN GLIPEN KOMMITTÉN 2009

Vi var 15 båtar med ca 40 arbetsvilliga medlemmar på vårstädningen, vädret
var soligt och bra.
Det städades som vanligt inne i huset. Bastun och toan gjordes fina …….
Vi skonade om östra sidan på betong bryggan, lade nytt tak på "Knuttes stuga"
och klöv en massa ved.
Bastu bryggan kom också ut på plats och vi kunde bada bastu på
eftermiddagen, skönt tyckte många.

Glipen kommiten tackar Christer o Susanne Wahlgren för att de skänkte en
studsmatta som blev sommarens höjdpunkt för barnen.

Vår skrammel anordnade seglings kommiten med bra deltagande och Tatjana
med Tomas Bratt o besättning skar mållinjen först.
På arbets kvällen i juni gjorde vi klart på "Knuttes stuga", målade västra sidan
på altanen, förlängde bastu taket mot vedboden samt slog gräset/vassen på
planen så att ön skulle se prydlig ut till midsommar festligheterna.
Vädret var bra och vi var 15 medlemmar ute o jobbade

Fest kommiten genomförde midsommar fest med bra deltagande
Vi satt inne även i år på kräft skivan och var som vanligt ca 40 personer.
Det blev en bra fest med kräftor, snapsar och mycket sång.
Arbetskvällen i augusti var vi 13 personer ute o jobbade och kanske den
finaste kvällen i augusti, sol och vindstilla var det.
Trevligt att det kom så många, vi röjde på planen, i södra skogen, krattade in
grus på gångarna och snyggade till resten av ön.
Vi flyttade på toaletten någon meter åt öster för att få plats med den nya, fick
även såga ner några träd som kapades och klövs.
Toabygget: Sista veckan i augusti var Tommy o Tomas ute och gjorde plintar
till att bygga upp toan på.
Första veckan i september var Tommy, Tomas, Stefan samt Kjell Berg ute i 3
dagar och startade bygget.
Sen har vi varit ute 2 till 3 dagar i veckan och byggt och när vi slutar för i höst
är det mesta yttre klart, tankarna på plats, toa golvet är lagt och vi håller på
med inner väggarna.
Vi håller den tänkta tidplanen med att toan ska bli klar till eller på arbetshelgen
i maj 2010.

Bosse med de miljö vänliga toa burkarna

Höst skrammeln blev även i år en bra avslutning av seglingsåret och vi var ca
10 båtar som kämpade och Ulf Seldin från Köpings SK skar mållinjen först vid
Glipen med sin Comfort 30:a , vinden var jämn ca 4-6 m/s och strålande sol.

Som vanligt i slutet av oktober var glip kommiten ute och stängde ön. Dvs
stöttade upp altan taket, drog in bastu bryggan till betong bryggan, firade ner
klubbstandaret, plockade bort Bad/rädningsstegarna samt tog upp
räddningsbåten.
Inför nästa år tänker vi ta det lugnt med projekt, men de här kan vara
aktuella:
1
2
3
4
5

Göra färdigt 220 V projektet ( Lyssa av och sammanfatta åsikter )
Förankra bastubryggan bättre på den nordvästra hörnet.
Göra färdigt toa projektet
Lägga ut 3 nya bojar i hamnen
Några lampor över borden i huset ( Det fungerar ej med fotogen lampor
)
6 Samt normalt underhåll av anläggningen
Till sist - Glipenkommitten tackar alla som hjälpt till för att göra vår kära ö –
Glipen – till en trivsam samlingsplats för alla.
Glipen kommiten var:
Tommy Lindgren
Tomas Nordman
Bosse Fredriksson
Susanne Fredriksson
Torbjörn Käck
Inger Käck
Marcus Lövdahl
Jenny Lindgren
Roger Seger

