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Hej!
I skrivande stund ligger marken täckt av ett kritvitt lager av
gnistrande snö inte precis vad vi längtar efter men vi går ju mot
ljusare tider. Förhoppningsvis går vi också mot ljusare tider vad
gäller pandemin och vaccineringarna vilket ju är en förutsättning
för att vi ska kunna träffas som i normala tider.
Årets segeltävlingar blev ju inställda i år men inte all segling.
Seglarskolor för både juniorer och vuxna genomfördes i år med
rekordstort deltagande. Dessutom hade vi tack vare två
medlemmar även träning för kappseglingar med tre inlånade
båtar (CB 66). Det sistnämnda och seglarskolan för vuxna blev ett
mycket populärt inslag i vårt utbud för att öka intresset för
segling i vår klubb. Stort tack till alla som gjorde detta möjligt.
Även i år har vi blivit utsatta för oärliga personer vilka orsakat
klubben kostnader. Vår aluminiumbåt blev stulen, grästrimmrar
och klippare stulna ur förrådet och en skruvdragare har
försvunnit ur verkstaden. Eftersom inga inbrottskador finns får vi
inte ut något på försäkringen gällande det stulna. Båten får vi ut
pengar på stöldförsäkringen för då förtöjningar och lås var
kapade. Tråkigt att detta händer. Vi har nu bytt låscylindrar på
både verkstad och förrådet där trimrar förvaras. Nyckelskåp med
kod är uppsatta. Våra gamla nycklar fungerar alltså inte längre.
Vad gäller seglingen så kommer vi att genomföra en Grand Prixsegling i september för RS Aero och RS Tera plus ett Nordiskt
Mästerskap för 2.4mR under sista helgen i augusti. Många
hjälpande händer kommer att behövas under dessa dagar hör av
er till seglingsansvarig eller någon annan i styrelsen.
Kom ihåg att all tid ni är med och hjälper till räknas som arbetstid
till era 16 tim. man ska göra som båtplatsägare. Skriv in tiden i
den röda pärmen i Annexet. Fakturering av vinteruppställning
och arbetstidsavgiften för år 2020 är fakturerade
I övrigt så är hamnen full med båtar och det finns en kö på ca 30
båtar. För att stå i kön ska man vara medlem vilket ökat antalet
medlemmar i klubben.
Tack till Alex för de år du drivit vår restaurang i klubbhuset. Inför
sommaren 2021 har vi kommit överens med restaurang Sarahs
att driva vår restaurang vilket vi med spänning ser fram emot.
Nytt för i år är att ansvaret för gästhamnen kommer också helt
att ligga på restauratören vilken också får intäkterna för detta.
Årsmötet i år kommer att genomföras digitalt. Kan bli så att alla
inte kan delta men vi får ha överseende med det i år. Länk för
deltagande kommer att skickas ut i god tid, det kommer också att
genomföras en testuppkoppling så att fler kan delta när det blir
allvar.
Vi ses på vårat ”Husse”
som ju uttalas Huseli i haren inte Husseliharen.
Bo Narving
ordförande

GSS SEGLARSKOLA

Vecka 25: sön-tors 20 juni - 24 juni
Vecka 26: mån-fre 28 juni - 2 juli
Vecka 27: mån-fre
5 juli - 9 juli
Se mer information på GSS hemsida www.gss.nu

SJÖSÄTTNING/UPPTAGNING HUSSE

Sjösättning: lördagen den 8 maj start.
Upptagning: lördagen den 25 september.
Se GSS hemsida för mer information och ev. ändringar.

GSS ARBETSDAGAR

Vårens arbetsdagar: 15 - 16 maj och
höstens arbetsdagar: 25 - 26 september.
Tiden som blir utförd ska skrivas in i en pärm som ligger i Annexet
eller skickas till arbete@gss.nu .
Anger timmar datum samt kommentar.

JUNIORSEKTIONEN

Nu är det ett nytt år och juniorerna satsar framåt mot en ny
säsong. Som vanligt pågår planeringen inför sommarens
seglarskolor och vi kommer att lägga ut mer information på
GSS.nu när vi är klara med planeringen men vi vet redan nu att
vi kommer att kunna hålla de kurser för barn- och ungdomar
som vi vanligtvis anordnar under veckorna 25-27. Utöver dessa
kommer vi också att fortsätta hålla kurser för vuxna.
I september anordnar GSS en Grand Prix-tävling för RS Tera och
RS Aero och vi vill att så många juniorer som möjligt tar chansen
att delta i Tera-klassen. Vi kommer att ordna träning och säkert
något träningsläger för att vässa kappseglings-skills tills dess om
Covid-situationen tillåter. Det hoppas vi verkligen och ser fram
emot en härlig och spännande seglingssäsong 2021.
Andrea Gleerup
junioransvarig

FÖRSLAG PÅ GSS SEGLINGSPROGRAM 2021
Torsdagscup: 3, 10, 17 juni och
5, 12, 19, 26 augusti samt 2 september
med FINAL den 4 september.
21 aug.
Högtidsregatta
27–29 aug.
NM 2.4mR
18-19 sept.
Grand Prix för RS Tera och RS Aero
DM för SRS =

SK Surfing Nattrace + GSS Högtidsregatta
+ SK Surfing Granskärsregatta. 2 av 3 räknas.

KALLELSE TILL GSS ÅRSMÖTE 2021
Välkommen till GSS årsmöte
torsdag den 25 februari kl 19.00 DIGITALT
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Årsmötets öppnande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsm än, som vid behov även är rösträknare,
att tillsammans med o rdförande justera årsmötets protokoll.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
Utmärkelser
Styrelsens verksamhetsberättelse samt
result at‐ och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
under det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt
fastställande av balansräkningen.
Redovisning av juniorv erksamheten.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av
budget för det kommande verksamhets‐ och räkenskapsåret.
Fastställande av medlemsavgifter för år 202 2.
Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
Val av styrelsens ledamöter och suppleante r i styrelsen,
i enlighet § 25, för en tid av två år.
Val av två rev isorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år.
Val av ledamöter i valberedningen, enligt med § 36,
för en tid av ett år.
Behandling av inkomna frågor.
Seglingsprogram 2021.
Säsongens händelser.
Övriga frågor.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!

