SPV:n jäsenrekisteri Suuli
Pyydämme jäseniä ilmoittamaan syntymäajan ja sähköpostiosoitteen sekä
mahdolliset veneilykoulutukset seuran kotisivujen etusivulla Ota yhteyttä-linkillä.

Eskaaderi Kimolan kanavalle
Suunnitelmissa on eskaaderi uudelle Kimolan kanavalle heinäkuussa. Laitathan
viestiä kommodorille tai Janne Papinaholle toivomastasi ajankohdasta, retken
kestosta ja mahdollisesta ohjelmasta.

Hollolan veneseuran sääntömääräinen kevätvuosikokous
Aika
Paikka

Torstai 26.3.2020 klo 18.30
Originator
Alhonkatu 2, Lahti, toinen kerros, kokoushuone
Käsiteltävät asiat
1§
2§

3§
4§
5§
6§
7§

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Hyväksytään kokouksen asialista
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käsitellään hallituksen vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien
lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
Muut esille tulevat asiat
Hallitus

Jäsenkirje 1/2020

HOLLOLAN VENESEURA RY:N JÄSENKIRJE 1/2020

Veneen pintakäsittely – hyviä vinkkejä tarjolla 8.4. / RTV

Hei, veneseuralainen!

Illan aiheena ovat mm. puuveneen oikeaoppinen pintakäsittely niin vesirajan alakuin yläpuolella, lasikuituveneen vahaus ja naarmujen hävittäminen sekä
erilaisten tiivistysmassojen käyttö esim. ikkunoissa ja läpivienneissä.
Tilaisuus pidetään RTV Lahden toimipisteessä, Alavankatu 6.
Aloitamme klo 18.00. Tarjolla myös iltapalaa ja alennuksia tuotteista!
Ilmoittautumiset 2.4. mennessä Samille, puh. 0400 499 346 tai
s.sintonen@phnet.fi.

Tässä on perinteinen jäsenkirje, jossa kerromme kevätkauden toiminnasta.
Loistomessi -lehti ilmestyy jälleen toukokuussa. Jos sinulla on veneilyyn liittyvä
tarina, jonka haluat jakaa muiden kanssa, niin lähetä se kommodorille
osoitteeseen joukochrons@hotmail.com.
Nokka ja kokka kohti kevättä ja kesää!

Venemessumatka 15.2.
Yhteiskuljetus Lahdesta reittiä Salpakankaan taksiasema klo 9.00- PullapojatTöyrylä - Burgermafia- Uusi matkakeskus sillan alla oleva pysäkki - Citymarket
pysäkki- Länsi-auton pysäkki- Venetsia- Orimattila (jos lähtijöitä). Muilta
pysäkeiltä kyytiin lähtijöiltä soitto Janne Papinaholle, puh. 050 566 1193. Bussi
+lippu 25 euroa, tasaraha!

Veneiden yhteislasku 9.5.
Perinteisesti järjestämme veneiden yhteislaskun lauantaina 9.5. alkaen klo 8.00
Messilässä. Veneiden laskun jälkeen touhuamme pukit paikoilleen ja siivoamme
jälkemme.

Hirvisaaren kunnostustalkoot 6. – 7.6.

Pyytäkää kaikki sukulaiset, tutut ja kylänmiehet mukaan, jotta saataisiin bussi
täyteen! Ja muukin seuraväki, mennään messuille samaan aikaan. Tavataan
Messukeskuksessa!

Tervetuloa yhteisiin Hirvisaaren tukikohdan kunnostustalkoisiin kesää varten!
Pilkomme puita, siivoamme saunan ja aitat ja teemme muitakin huoltohommia.
Seura tarjoaa talkoolaisille keiton!

Dooristen kevätretki Tampereelle 7. – 8.3.

Jäsenmaksut vuonna 2020

Ohjelmassa on mm. yhteisruokailu Ravitsemisliike Aistissa ja ilta klo 19 alkaen
”Luolamiehen” seurassa Tampereen Työväen Teatterissa. Yöpyminen Sokos
Hotelli Villassa. Osallistumisesta kiinnostuneet saavat lisätietoja Ireneltä, puh.
040 529 0337 tai Aijalta, puh. 045 245 6844.

Syysvuosikokous päätti, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Valitse
pankkisiirrosta itseäsi koskevat maksut ja maksa summa seuran tilille. Muista
viitenumero ja eräpäivä 31.3.

Kevätvuosikokous 26.3. klo 18.30
Asialistan löydät tämän jäsenkirjeen takasivulta ja seuran kotisivuilta osoitteesta
www.hvs.fi. Ennen kokousta on kahvitarjoilu ja defibrillaattorin käyttökoulutus
klo 17.30 alkaen. Kokouksen yhteydessä myös Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n
veneilytoimikunnan jäsenen Iiris Hyppäsen terveiset toimikunnalta, hän myös vie
meidän ajatuksia ja toiveita liitolle.
Kokouksen jälkeen sauna on lämpimänä, kiitos Originator!

Katsastus vuonna 2020
Runkokatsastettavat veneet: Jias, Toivo, Aquamarin, Kotilo, Fanny, Speedfire ja
Elviira. Runkokatsastus tapahtuu Messilässä ti 5.5. alkaen klo 18.00.
Vuosikatsastukset ovat Messilässä ti 2.6. klo 18.00, Kuotaassa ke 3.6. klo 18.00 ja
Hirvisaaressa la 6.6. klo 11.00. Jos haluat katsastuksen muulloin, ota yhteyttä
katsastusmiehiin. Yhteystiedot ovat seuran kotisivuilla.

