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Arvoisa jäsen

Tulevaa veneilykautta odotellessa toivotamme hyvää alkavaa kevättä.

Kaikista ajankohtaisista asioista ilmoitamme kotisivuillamme ja ilmoitustaululla. Pyrimme välttämään 
postin välityksellä lähetettävän aineiston määrää, joten on ensiarvoisen tärkeää, että saamme jokaisen 
sähköpostiosoitteen tietoomme. Jos sait tämän kiertokirjeen postilaatikkoon, niin ystävällisesti ilmoita 
sähköpostiosoitteesi toimiston sähköpostiin. Näin, tavoitamme sinut parhaiten.

Seuraa kotisivuja, siellä ilmoitamme ajankohtaista asioista. Käy sieltä lukemassa sataman säännöt. 
Niihin on tehty jonkin verran muutoksia. Kerhon säännöt uudistettiin myös viime vuonna, joten kannattaa 
tutustua niihinkin.  

Hallitus kaudella 2019 puheenjohtaja Bernt Dahl
varapuheenjohtaja ja 
katsastusvastaava Pekka Leppänen  
sihteeri Kimmo Salonen 
satamakapteeni Teppo Ivakko
ympäristövastaava Pentti Oinonen
jäsen Antti-Jussi Manninen
jäsen Christoffer Riska

Jäsenmaksut 2019 Varsinainen jäsen 50,00 € 
Avio-/avopuolisojäsen 12,50 € 
Nuorisojäsen 12,50 € 
Juniori   5.00 € 

Veneilykauden avaus Avaamme veneilykauden lipun nostolla ja kuohuviinillä satamassa vapun 
päivänä 1.5. klo 12.00. Tervetuloa.mukaan.

Sataman työt 2019 Tänä kesänä kunnostamme satamakentän länsipuoleisen maa-alueen 
(sisäänajoportin alapuoleinen puoli). Eli se alue, jossa olemme säilyttäneet 
talvisäilytyspukit kesäkautena. Siksi kaikki pukit ja muut tavarat on siirrettävä 
muualle. Veneiden laskun ja pukkitalkoiden yhteydessä katsomme niille 
sopivan paikan. Toivommekin että kaikki osallistuvat talkoisiin koska 
siirrettävien tavaroiden määrä on suuri.

Laituripaikat kaudelle 2019

Olemme varanneet laituripaikan niille, joilla oli viime kaudella laituripaikka 
satamassamme. Oheisesta listasta käy ilmi kenelle on etukäteen varattu 
paikka. Viime kaudella oli melko paljon tyhjiä paikkoja, vaikka varauksia oli. 
Siksi lista saattaa olla virheellinen. Lisäksi olemme ottaneet huomioon ne 
uudet ilmoitukset mitkä olemme saaneet. Liitteenä lista. Liitteenä myös 
venetietokaavake. Palauta se, jos nimesi ei ole listalla ja tarvitset venepaikan 
tälle kaudelle tai veneesi tiedot ovat väärin tai puuttuvat. Ilmoita jos nimesi on 
listalla mutta et tarvitse venepaikkaa. 

Veneiden katsastukseen on tullut muutoksia

Muutokset tulevat nähtäville kotisivuille ja kerhorakennuksen ilmoitustaululle.



Toimiston asioita hoitaa toimisto@lvk-lbk.fi       www.lvk-lbk.fi   040-7702535 

Terveisin, kesää odotellessa
Långvikin venekerho - Långvik Båtklubb ry

Hallitus

Liitteet: toimintakalenteri 2019, laituripaikkalista sekä venetietokaavake
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