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Ordföranden har ordet …
 
Vilken underlig vädertid vi lever i. Förra året var det kallt med mycket 
snö, nu regnar det mest hela tiden tycker jag. Är istiden på väg - eller 
har Al Gore rätt om den globala uppvärmningen? Olika forskare 
kommer med olika teorier. Kanske söker de nya forskningspengar... 
Men jag vet i alla fall att det regnade och blåste mycket på 
västkusten i augusti, så höstseglingen blev inte så långvarig som 
beräknat. Efter att vi nästan inte kom loss ifrån en boj på Käringön, 
dyra höstpriser i hamnar samt att dubbla, fasta förtöjningar inte gav 
någon trygghet inne i Skärhamns hamn beslöt vi att segla hemåt 
tidigare än beräknat. Bilden här bredvid visar en koncentrerad styrman efter en skvalpig tripp. 
Inte konstigt att man längtar till Medelhavet igen. Vi har hyrt båt där vid många tillfällen och september i 
Grekland är ju bara så perfekt. 
Bidragsjuleljus 
Nu ljusnar det ännu mer i tunneln på bidragsfronten. Som tidigare meddelats har vi fått …. Fortsättn sid 2
      

 

Förslag till dagordning 
 

Mötets öppnande  Val av styrelsesuppleanter  
Godkännande av kallelsen  Val av två revisorer 
Fastställande av dagordning Val av övriga funktionärer 
Protokoll och rapporter Val av övriga funktionärer 
Val av ordförande att leda årsmötet Fastställande av budget och avgifter för 2012 
Verksamhetsberättelse för 2011 Medlemsfrågor 
Revisionsberättelsen för 2011 Mötesdagar för 2012                              
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen Övriga frågor 
Val av ordförande  Avslutning 
Val av övrig styrelse   

                                                          Festkommittén bjuder på kaffe med dopp 

 

 Nytt ÅR! - Ny ÅRSFEST!    Välkomna!    (19.00 efter årsmötet) 
Det nya årets inträde och klubbens nya verksamhetsår firar vi naturligtvis med vår sedvanliga 
årsfest. Festkommittén fixar som vanligt något smarrigt att äta. I år hade vi tänkt oss beuf Bourgigogne 
(hoppas det är rätt stavat, men viktigast är nog att det smakar som det ska) och till detta både förrätt och 
dessert. Välkomstdrink blir det också, vin eller öl till maten, men övrigt att dricka tar du med själv! (lite 
”back up” har vi ju dock självklart i skåpen!). Allt naturligtvis till lägsta pris. Planering krävs alltid så ring 

senast 12 februari. och säg att du kommer!!!  

                                                                              Ring  231169, Ivan eller 0735-950176 Gun-Britt. 

Kallelse till ÅRSMÖTE  lördagen den 18 februari                                               

OBS! Nytt datum !                     2011 kl. 15:00  I KLUBBHUSET  



 
 

 

 

 
 

 

Fortsättning ordföranden 
.. start och aktivitetsbidrag från Göteborgs Stad 
Idrott och Förening (IOFF). 
Sune och jag har haft en träff med SDF Västra 
Hisingen som vi tillhör. Här finns selektiva bidrag 
att söka under våren för att till exempel rekrytera 
nya medlemmar. Vi får fundera vidare på hur vi 
utvecklar detta samarbete. Möjligen kommer de 
att köra en del möten i vårt klubbhus. 
 
IOFF har en större budget och fler 
bidragsalternativ. Förutom det pågående 
aktivitetsbidraget kan vi söka bidrag för att utöka 
föreningen, att vidareutveckla den och att söka 
lokalbidrag för exempelvis driva och renovera 
våra lokaler. 
Vi kommer att senast den 1 mars söka detta 
lokalbidrag. 
Dessutom får vi i början av februari 2012 besök av 
projektledare och energirådgivare för att utröna 
hur energismarta våra lokaler och 
energianvändning är - eller inte(!). Baserat på 
deras förslag kan vi sedan söka bidrag för att 
realisera dessa förbättringar. Självklart med en 
egen, gedigen insats. 
  

Samarbete inom hamnen 
Vi fortsätter samarbetet med BKSS. Exempelvis 
inom dagtidsverksamheten (obs; inte 
dagisverksamheten). Kolla in aktiviteter på 
anslagstavlan i klubbhuset. Vi har på gång med 
en kontaktperson från FSMK som kan jobba 
vidare med samarbetet med BKSS. 
 
BKH (Hamnföreningen) höstmöte   
Avhölls den 22/11 2011 i Sjöräddningssällskapets 
hörsal i Långedrag. Informerades bland annat om 
att ordförandemöten inom Grefabs Göteborgs-
region har hållits med Grefabs vd med önskemål 
om förbättringar inför nästa års budget, pågående 
förhandlingar med anledning av fastighets-
kontorets krav på kraftigt höjda arrendeavgifter för 
den kommunala marken i Grefabs hamnar, 
diskuterades olika förslag beroende på ett 
minskande vaktdeltagandet år för år från 2004 
med 41% till 27,5% under 2011, samt en stor 
stöld av utombordare på c:a 1 - 1,4 miljon 
kronor, då vaktstyrkan tyvärr var starkt decimerad. 
 

Grefabs styrelse 
Under 2011 fick Grefab en ny styrelse. Dick, Sune 
och jag hade förmånen att få ett lunchmöte med 
Ralf L som sitter i Grefabs nya styrelse. Tanken 
var att vi skulle få lära mer om vilka frågor som 
bollas där. Det var ett mycket bra möte med bra 
informationsutbyte. 

Vi fick bland annat veta att förhandlingarna mellan 
Grefab och Göteborgs Stad pågått sedan 2008 
och resultatet efter förlikning blev en 
arrendehöjning på 134:- extra per båtplats/år. Vad 
denna höjning innebär återstår att se. Vidare att 
en samrådsgrupp med alla hamnar för dialog med 
Grefab bör finnas för att säkerställa att "rätt" 
investeringar görs. Dryftades även olika avgifter 
och nivåer på prishöjningar. 

 
Klubbarbete 
Först: vi måste bli mycket bättre på att hjälpa oss 
själva med städningen. Vi har inte ”någon” 
som gör det, utan ser du att det behövs så ta ett 
tag själv - framför allt efter dig själv.  
 
 

Nya medlemmar 
Vid höstmötet fick vi fyra nya medlemmar. Men 
fler behövs. Vi fortsätter inom styrelsen med olika 
tänkbara upplägg. Till exempel med en inbjudan 
till ett ”öppet hus” med snickeri och 
teknikkompetens under perioden då vårrustningen 
pågår för fullt i hamnen. 
Vi har också lagt upp en ny rutin på vår webbsida 
där potentiella, nya medlemmar kan hitta info och 
en ingång till klubben.  
 
Klubbhuset har fått en ny belysning. Ljuset i 
klubbstugan har utökats med ett antal lysrörsarmaturer. 

Resultatet blev mycket bra och från klubben riktar vi 

ett stort tack till Kenneth Svensson och Nisse Sahlqvist 

för allt det arbete som de har lagt ner. 

 

Broms Moms(?) 
EU kommissionen har nu beslutat att det inte 
behövs ett undantag för att ideella föreningar 
skall slippa att betala moms. Trots motargument 
från idrottsrörelsen och den svenska regeringen. 
Möjligen drabbas vi inte så hårt då t.ex. 
medlemsavgifter och bidrag skall undantas. 
Däremot momsbeläggs inkomster som försäljning, 
reklam och sponsring. 
Frågan kommer att avgöras av EU:s 
finansministrar i sommar. 
 

Slutligen 
Nu är vi inne i ett nytt utvecklande år. Jag hoppas 
verkligen att få höra mer från dig med dina 
tankar och idéer. Det är ju knappast en styrelse 
som enbart driver en förening framåt och uppåt. 
Med ett nyopererat öra har jag förmodligen utökat 
min möjlighet att lyssna ännu bättre... 
   
 Mvh Sivert

 



 
 

 

 

 
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FSMK 2011. 

 
Möten 2011: Årsmöte 29/1, vårmöte 7/4, höstmöte 6/10, dessutom har styrelsen avhållit åtta möten såsom: 
budgetmöte, styrelsemöten etc. under verksamhetsåret. 
Det fanns vid årets slut 109 medlemmar i klubben. 
 
Kurser och aktiviteter: Det genomfördes återigen en motorkurs under januari – februari där Thomas 
Humborg hade samlat 12 deltagare till ett antal trevliga och givande kvällar och lördagar under vår magister 
Gerhard Erikssons ledning.  
I övrigt har det genomförts ett besök i Rya där vi sett på kulvertmålningarna samt en gemensam aktivitet 
med BKSS och deras traditionsenliga gökotta.   
Loppmarknad: denna aktivitet avhölls den 9/4 och det blev även i år ett stort bidrag till klubbkassan, ett tack 
till Gun med flera som håller i trådarna för denna aktivitet. 
Vårträffen: avhölls den 8/5 och samlade denna gång c:a 25 deltagare – inte lika många som förra året, men 
de som kom hade några trivsamma  timmar tillsammans. 
FSMK-bladet: Under 2010 har bladet utgivits med tre nummer, ett tack till samtliga som bidragit med 
material etc. Ett stort tack till Sture som även detta år har sammanställt allt material till bladet (ofta med kort 
varsel och tidsnöd) och att klubbladet fortsatt håller mycket hög kvalitet.  
Klubbseglingar: Den enda tävling som genomförts under året är seglingen om ”Fritzarns pokal” som i år 
vanns av Ingemar Fredriksson.   
Arbetsdagarna: har även under detta år samlat ett antal medlemmar (men fler händer behövs) som 
tillsammans har utförts en hel del arbeten med och kring klubbstugan. Det är Stefan som håller ihop denna 
verksamhet och ser till att det blir mycket gjort! 
Färjenäsgruppen: Har som vanligt träffats på kulturkvällarna (tisdagar) under trevliga former samt även 
arrangerat Kulturnatta som avhölls i mitten av oktober.  
Festkommittén: har återigen varit mycket aktiva under 2011, det inleddes med en klubbfest i januari och 
fortsatte under året med ytterligare arrangemang och tillställningar, bland annat ”våravslutningen”, en trivsam 
kväll med god mat etc. i början av juni – ett samarrangemang med BKSS och deras traditionella gökotta. Det 
blev även en avslutande fredagskväll med glögg i december. Återigen ett stort tack till festkommittén för det 
stora engagemang som nedlagts under året. 
Styrelsen: vill till sist framföra ett stort tack till alla de medlemmar som på olika sätt bidragit i klubbens 
arbete under året. 
Styrelsen för FÄRJENÄS SEGEL & MOTORBÅTSKLUBB överlämnar härmed verksamhetsberättelsen. 
 
GÖTEBORG i januari 2011-12-22 
 
STYRELSEN 
 
 

Klubbrapporter:      

 

Medlemsavgifter 2012 
Avgifter för 2012 enl. nedan och då är också sista 
höjningen gjord (25 kr/år) som vi beslutade på 
årsmötet 2008. Styrelsen planerar f.n. ej 
ytterligare höjningar av medlemsavgiften, däremot 
måste vi fortsätta hitta pengar på olika sätt för att 
täcka stigande kostnader. 
 

Medlemsavgift                      375 kr 
Skåp  375 kr 
Stort skåp  475 kr 
Kappseglingsklubben 75 kr 
Anmälning ny medlem 100 kr 
Nyckel  150 kr 

Ekonomi 
Jag kan med glädje konstatera att klubbens 
intäkter för 2011 kommer att vara högre än vad vi 
budgeterat. Det som har utvecklats allra mest är 
bidrag i olika former. Ett stort tack till 
Tisdagsklubben, Festkommitén, Stefan, Sivert, 
Stig samt Olavas lotteri som tillsammans har 
förstärkt klubbens kassa med nästan 30.000 kr. 
Det är tydligt att vi blir mer beroende av bidrag då 

andra intäkter som medlemsavgifter, loppis, 
lokalhyra och utbildning sjunker. På 
kostnadssidan kommer vi att hamna i stort sett på 
budget. Sammantaget innebär detta att resultatet 
för 2011 blir högre än vad vi lagt i budget och det 
är mycket positivt. Mer information om ekonomi 
och budget för 2012 kommer att presenteras på 
årsmötet.              Kassören 



 
 

 

 

 
 

 

Höstmötet 2011-10-06 
Det var 21 medlemmar som medverkade på 
höstmötet.   
Det rapporterades om klubbens ekonomi nu ligger 
i paritet med budget för verksamhetsåret 2011. 
Det rapporterades om att loppisdagen även i år 
blev lyckad och gav ett tillskott till klubbkassan.                                                       
Thomas H. rapporterade om kommande 
motorkurs där endast en motor är anmäld, men 
efterlyser kursdeltagare ! 
Det rapporterades att våra egna elektriker inom 
klubben har monterat nya lysrörsarmaturer i stora 
lokalen, ett stort tack för detta arbete som har gett 
ett mycket bra resultat. 

Fyra nya medlemmar invaldes på höstmötet. 
Det rapporterades dessutom om att styrelsen har 
inlett sitt arbete med samordning mellan 
klubbarna och Hamnföreningen. 
Det informerades om styrelsens arbete med att 
finna möjligheter till bidrag i olika former, detta 
arbete fortsätter och rapportering kommer att ske 
på kommande årsmöte. 
Avslutningsvis bjöds vi på kaffe med dopp genom 
festkommitténs försorg.     
 
Sune 
 

 

KLUBBHUSET  2011 

Vi från styrelsen vill passa på och tacka alla som 
har hjälp till med vårt fina klubbhus under 
detta år. 
Vi vill också önska alla en god fortsättning på det 
nya året. 

Jag vill tacka våra eldsjälar lite extra - utan er så 
funkar det inte. 
Ha det nu gött tills vi ses.                           
Vänligen hustomten. 

 

Testa FSMK:s  hemsida!    www.laget.se/fsmk  
Hej alla FSMK.are !! 
Mitt namn är Ingvar Skjelbred och jag började som Webmaster för FSMK över ett år 
sedan och har varit medlem i Fsmk ett par år. Började mitt båtliv i en Vega för länge 
sedan och sedan dess har det fortsatt. 
Så har ni några små trevliga artiklar på lager om FSMK eller om båtliv som ni vill ha 
publicerade så skicka dem gärna till mig på mailadressen 
ingvarskjelbred@hotmail.com                                     Mvh Ingvar 
 

Fredagskväll med Göteborgs ”Kulturnatta” den 14/10 
Kulturnatta innebär ju att Göteborgsfolket den 14 
okt kan besöka den utannonserade aktiviteten, i 
detta fall vårt klubbhus. Då skall man ha ett 
program. I FSMKs fall bjöds det på vernissage av 
3 konstutövare, musik och allsång med FSMKs 

musikanter, och en solosång  om ”Göteborgs 
Statyer”. Det hela samlade ca. 20 personer, 
FSMKare, vänner och bekanta samt  del av en 
kyrkokör. Övriga Göteborgare syntes inte till.  
Sture  

 

Besök hos Borney Bergstrand  den 19-20/11 

som ställde ut tavlor i marin miljö, med fina tolkningar av havets olika 
ansikten, även flera av hans otroliga kopparbåtar fanns med. Detta i 
en mycket spännande ateljé där det bjöds på vin och annat smått och 
gott.  Sture 
 

Höstens sista Fredagsträff :    
 Glöggavslut  2 dec. 
 
Första fredagen i november samlades vi, några 
tiotalet tappra, för att fira julens ankomst och 
höstsäsongens avslutning med lite varm glögg 
och självmedtaget tilltugg. Gunnar A trakterade 
gitarren och vi andra bidrog med något som med 
lite självkritik kanske kan kallas för sång. Vissa av 
de närvarande klubbmedlemmarna verkar 
fortfarande inte ha kommit ur målbrottet. 
Mandolinen i den 2 man starka orkestern 

hanterades med den äran av Lennart D och visst 
låter en julsång vackrare med en skönt klingande 
mandolin i bakgrunden. Det är tur att vi har 
spelkunnigt folk i klubben! De bidrager högst 
märkbart till feststämningen!  
Nästa år gör vi likadant. Det vill säga, samlas 
första fredagen i december och firar 
säsongsavslutet, för så har vi ju gjort i klubben de 
senaste 20 åren!        Ivan     Festkommittén     



FSMK motorkurs och en möjlig ”alternativ motorkurs” 

Inom FSMK finns en mångårig tradition att 
arrangera motorkurser i stort sett varje år, dessa 
kurser har varit ledda av en ”motormagister” och 
en grupp bestående av c:a 10 -15 deltagare har 
under ett antal veckor tagit isär och renoverat 2-4 
motorer tillsammans. Dessa kurser har varit och 
är mycket populära och har gett klubben ett namn 
på kartan långt utanför vår egen medlemsskara. 
Våra båtar blir i många fall äldre och äldre vilket 
kanske innebär att själva ”hjärtat” i båten – motorn 
kanske inte är lönsam att renovera och därför 
måste bytas ut. 
Det finns ju på marknaden ganska många olika 
fabrikat och typer att  välja på, vilket innebär svåra 

beslut om vad som är rätt eller fel, hur går ett byte 
till ren praktiskt, vad är det mer att tänka på, sist 
men inte minst  - vad kostar det !? 
Vi har närt en tanke på att skapa en ny 
kurs/information om hela denna problematik 
och vill med dessa rader väcka tanken. 
På kommande årsmöte i februari kommer frågan 
att tas upp för vidare diskussion och möjligen ett 
beslut om det kan vara vettigt att gå vidare. 
Har ni några frågor, funderingar och/eller 
tankar beträffande denna fråga så hör av er till 
Sune, Sivert eller Thomas Humborg.       
 
Styrelsen 

 
Kommande aktiviteter   (vinter/vår 2012) 
 

Informationsträff om segling i Danmark onsdag 21 mars kl 19.00 

 T.ex. tips om områden, rutter, hamnar, dansk gemyt etc. Förmodligen kan detta locka fler till oss samt att 
segla i dessa farvatten.  

 

Fler aktiviteter på gång under våren 2012             

Dessa  kommer att meddelas i Klubbhuset (anslagstavla) samt på vår hemsida  www.laget.se/fsmk  
1.- informationsträff om de nya sjökorten, med nya symboler 
2.- en genomgång av GPS tekniken och dess användning. Demo av utrustning. 
 

Vårens Fredagsträffar den 3/2,  2/3,  4/5, våravslutning 1/6   

OBS! Den 3/2 blir det en intressant frågetävling (Quiz, ledare PO Södervall) 
 Kom på våra fredagsträffar!  Du som kanske är 
nybliven medlem i klubben. Träffa och trivs 
tillsammans med andra klubbmedlemmar. Du tar 
själv med dig vad du vill äta och dricka och så 
lägger vi en tjuga till kaffet. Vi ser mer än gärna att 

fler kommer och det är genom träffarna du lär 
känna andra klubbmedlemmar och får ett extra 
leende när du seglar förbi ute på sjön!   
 
 Info om våravslutn och eskader i april utgåvan. 

 

Båtloppis  .. datum  se sid 8 
Nog kommer det att bli en loppis i år. Det är redan 
bokat 2-3 bord fler än vi har plats till i lokalen. 
(Jag har inte nått alla som var intresserade förra 
året.) Nu får vi bygga ut illa kvickt. Skämt åsido. 
Det kommer att lösa sig. Förra året var det 2 
återbud i samma vecka. 
Vad som saluförs har jag lite dålig kläm på men 
det kommer att bli en del konsthantverk vet jag. 

Klubben  mottager gärna gåvor till klubbordet, 
och du som vill ställa upp och sälja på 
klubbordet är välkommen att höra av dig till 
mig. Som vanligt så kommer sidan 

www.tinyurl.com/yerdmxy att uppdateras 
ca 4 veckor innan loppis datum. Kontakta mig 
om dina prylar, jag uppdaterar hemsidan 
kontinuerligt.   Gun B 265763 

 

Kulturkvällar tisdagar samt måndagar  kl. 18.00   
På tisdagar kl. 18 spelar vi bridge som vanligt!  
Fram i vår kommer Ivan att ordna en bridgekurs 
med ledare. 
Vi gamla veteraner kommer då ev. att hjälpa till 
som extra handledare. 

 På måndagar kl. 18 Sång, musik och målning  

Vi är tre som målar - Lilian Dahlberg, vår nya 
medlem Anna-Lena Ohlin och jag.   Gull 
 

Ring gärna om du har frågor! Titta gärna in, vi  har 
kaffe (självkostn)..( i Klubbstugan). Välkomna !   

Ring till Gull 58 16 08 eller Olava 55 21 93 
(bridge)  .   

http://www.laget.se/fsmk
http://www.tinyurl.com/yerdmxy


Gillar du att slöjda? Häng med till slöjdlokal med proffsiga verktyg 
I klubbstugan låg ett blad med en förfrågan om att 
samla intresserade till en slöjdgrupp. På 
anslagstavlan i grovköket finns ett anslag sittande 
med en inbjudan till intresserade att deltaga i 

HÖGSBO HOBBY:s  slöjdgemenskap. Ni är 
välkomna att varje dag 9.oo- 12.oo med egna 
händer tillverka vad ni vill i fråga om rorkultar, 

namnbrädor och inredningsdetaljer till er båt. Det 
är lättare än man tror, det som behövs är lite hjälp 
och en portion tålamod. I klubbstugans verkstad 
är det svårt att åstadkomma något. Tålamod finns 
det säkert där, men inte verktyg. Ring 231169  
Ivan. 

 
Nytt! BRIDGEKURS      ’Kan du räkna till 13’  
I vår har vi planerat att starta en bridgekurs. Vi 
har lyckats engagera Bengt Eriksson, en riktig 
bridgeräv med förmågan att engagera och att 
lära ut bridgens mysterium i den mån det finns 
några sådana. Du behöver inte några 
förkunskaper. Det som behövs är att du kan räkna 
till 13! Resten lär du dig under kursens gång. Vi 
startar från scratch och håller på så att vi går 
igenom det som kallas för steg 1 i bridgens 

lärostege.  Sedan får vi se när vi slutar. Intresset 
hos kursdeltagarna avgör. Tisdagar verkar vara 
lämplig dag. Har du planer på att lära dig bridge 
under lätta och kamratliga former så passa på! 
Kurskostnaden beräknas hamna på 500:- 
inklusive Bridgeförbundets lärobok!  Vi 
återkommer med anmälningstider, eller varför 
inte ringa redan nu så du säkert får plats för vi 
räknar med stort deltagande!  Ring 231169  Ivan. 

 
 
 

 
Kappseglingsresultat 2011 
 

Sommaren tog slut i augusti så också 
kappseglingarna på Framnäs där både 
kvinnliga och manliga Färjenäsmedlemmar 
deltager. 

Vi har haft fina seglingsdagar med solsken 
men tyvärr är det oftast svaga vindar när 
det är dags för kappsegling.  Planerade 

seglingar är genomförda och slutresultatet 
blev   Gun-Britt 

 
K-6 cupen för damer 
1 Nr 9 Sunnan 
2 Nr 38 Tuli 
3 Nr 48 Susanna 
4 Nr 49 Matilda 
 

K-6 cup herrar  
1 Nr 49 Matilda  
2 Nr 9 Sunnan 
3 Nr 38 Tuli 
4 Nr 48 Susanna 
5 Nr 15 Freja 

6 Nr 19 Gatt 
7  Nr 44 Tejst 
8  Nr 32 Drivved 
9. Nr 34 Eva 
10. Nr 2 Eian 

 

Efterlängtad ombyggnad på Framnäs 
 
Under flera år har det funnits önskemål om 
toaletter inne på Rotundan. Karlarna har i 
nödfall haft sin ”sten” men damerna har 
varit tvungna att, i ur och skur, ta sig till 
toaletterna på Cementplan. 
SS Frams årsmöte 2010 beslöt att starta 
ombyggnaden av Rotundan. Fram avsatte 

en summa pengar och en Toafond bildades 
dit medlemmar och gäster kan bidra med 
pengar. 
Tidigare upprop om bidrag har varit väl 
besvarade och även den här gången svarar 
medlemmar och gäster genom att sätta in 
en slant på postgiro 43132-0 och genom 
ideellt arbete.  

Redan innan sommarsäsongens slut 
påbörjades ombyggnaden av Rotundan.  
Till att börja med byggdes en ny 
Seglingsexpedition på entréaltanen.  
Direkt efter sommarstängningen 
påbörjades arbetet med att schakta och 
förlänga avloppsrör mellan Rotundan och 

(Östra måsen) byggnaden där toaletterna 
finns idag. 
De nya toaletterna, 2 toaletter med 
tvättställ och 1 handikapptoalett 
kombinerat med dusch, kommer att 
inrymmas i den gamla lägenheten som 
flyttas till tidigare Styrelserum/expedition. 
Förhoppningen är att allt skall vara klart 

under våren 2012.    Gun-Britt 



          
  Nya expeditionen                        Några av oss som jobbar                     Nya toalettrummet..  
                            
                                                        

 
 
Kanalbåtsresa i Brecon Beacon 2011 

 
Fredagen den 20/5 var det så dags för avresa 
med Lufthansa via München till Birmingham, väl 
framme där väntade en beställd hyrbil som tog 
oss de c:a 17 milen till staden Brecon i Midwales. 
Vi som åkte på denna resa var Agneta och jag, 
min syster Marianne och vår kompis Bosse. 
Övernattning hade vi beställt på Wellington Hotel 
beläget mitt i centrum av Brecon, denna stad har 
c:a 8.000 innevånare och grundades på 1100-
talet. Känd är också Brecon Cathedral från år 
1093. 
Hotellet var beläget granne med S:t Marys Church 
från sent 1200-tal. Hotellet tillhör en av de äldsta 
byggnaderna och är troligen ej renoverat sedan 
det byggdes!? Nåväl, det gick ju att sova en natt 
…På lördag förmiddag tog vi oss till Cambrian 
Cruisers strax utanför Brecon där vi via nätet hade 
beställt vår ”Narrow-boat” för en veckas färd på 
Monmouth Brecon Canal. Denna båt som var 16,5  
meter lång, drygt 2 meter bred och vägde c:a 14 
ton var alldeles ny för året och hade nog endast 
gjort några få resor på kanalen. Dessa båtar är 
mycket välutrustade och det saknas väl i princip 
inte något, exempelvis finns det två toaletter med 
dusch i båda !! 
Kanalen slingrar sig efter fjällsidorna från Brecon 
ner mot Newport, vi avverkade väl ungefär 15 
sjömil innan det var dags att vända tillbaka igen. 

Det är bitvis en fantastisk naturupplevelse genom 
landskapet där vi stannar till när vi finner någon by 
som ser trevlig ut. Äter gör man på någon lämplig 
bypub där maten oftast är mycket bra med trevliga 
människor att träffa. Vi äter bara frukost ombord 
på båten. 
Vi hade valt denna kanal med omsorg med tanke 
på att det är få slussar en del broar och en lång 
tunnel på c:a 400 meter. 
 
När vi efter en vecka är tillbaka i Brecon igen var 
det så dags för en sista övernattning på 
Wellington Hotel, denna gång med om möjligt 
ännu sämre rum……. 
Nu blev det en bilresa genom Wales där vi bland 
annat passerade Snowdonia Nationalpark och en 
tur till den västra delen mot Irländska sjön m.m. Vi 
har nu varit i Wales ett antal gånger och det är så 
otroligt vackert på många ställen. 
 
Efter en hemresa från Birmingham via Frankfurt 
denna gång så var vi mycket nöjda med vår resa 
även om vädret kunde ha varit bättre, det var väl 
typiskt engelskt väder med regn i stort sett varje 
dag allt ifrån enstaka skurar till mer ihållande 
nederbörd…..  
                                                                                           
Agneta och Sune 

 



 
 

 

 

 

 AKTIVITETSLISTA FSMK våren/ 2012 
 
03 Februari (fredag) Fredagsträff  med Ouiz-kväll Kl: 19.00 (ledare PO Södervall)  se sid 5 
18 Februari (lördag) Årsmöte, kl: 15.oo i klubbstugan. 
   På kvällen, kl:19:oo blir det traditionsenligt fest      Anmälan!  se sid 1 
02 Mars (fredag) Fredagsträff. Kl: 19.00 
21 Mars (onsdag) Temakväll  -om segling i Danmark                                              se sid 5 
 April                  Ingen fredagsträff  
12 April (torsdag) Vårmöte i klubbstugan kl: 19:oo  (Kallelse i april) 
14 April         (lördag) Arbetsdag i klubbstugan –  mellan kl: 10:oo > 14:oo   Se  april-utgåvan              
28   April         (lördag) Båtloppis klubbstugan, ring Gun B. tel: 031/265763                   se sid 5 
04 Maj (fredag) Fredagsträff Kl: 19.00 
06 Maj (söndag) "Vårträff" i klubbstugan kl:13.oo, alla hjärtligt välkomna  
                   till denna traditionsenliga årliga träff.                   Detaljer i april-utgåvan                                        
26 Maj . (lördag) 12-timmars segling i samarbete med SXK  Ej helt klart i nuläget, 

                                        Mer i aprilutgåvan.          Ring Gun-Britt för info    tel: 031/510176  
01 Juni        (fredag) Våravslutning  Kl: 19.30                                     Detaljer i april-utgåvan   
02   Juni        (lördag)     eskader  om vädret är OK. Inga långfärder.         Detaljer i april-utgåvan   

     

Fler kurser/aktiviteter: 
Nytt! BRIDGEKURS      ’Kan du räkna till 13’                                                                              se  sid 6 

Nytt! Gillar du att slöjda? Häng med till slöjdlokal med proffsiga verktyg                     se  sid 6 

 
Kulturkvällar måndagar(nytt), tisdagar                                                                                     se  sid 5 

 
 
 

 

   Om Du vill hyra klubbhuset ring Thomas H på tel. 0739-867620 
 


