Katsastus vuonna 2021
Runkokatsastettavat veneet vuonna 2021: DoloresVicti, Faro, Kotilo, Matilda II,
Papu, Pettiina, , Sandra, Sissi, Speedfire, Rivenna ja Synnöve
Runkokatsastus tapahtuu Messilässä ti 4.5. alkaen klo 18.00.
Vuosikatsastukset ovat Messilässä ti 1.6. klo 18.00, Kuotaassa ke 2.6. klo 18.00
ja Hirvisaaressa la 12.6. klo 11.00. Jos haluat katsastuksen muulloin, ota
yhteyttä katsastusmiehiin. Yhteystiedot ovat seuran kotisivuilla.

SPV:n jäsenrekisteri Suuli
Pyydämme jäseniä ilmoittamaan syntymäajan ja sähköpostiosoitteen sekä
mahdolliset veneilykoulutuksenne seuran kotisivujen Viestit-linkillä.

Hollolan veneseuran sääntömääräinen vuosikokous
Aika
Keskiviikko 24.3.2020 klo 18.30
Paikka
Hollolan Matkakeidas, kabinetti, Hopeakalliontie 2
Käsiteltävät asiat
1§
2§

3§
4§
5§

6§
7§

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

Jäsenkirje 1/2021

HOLLOLAN VENESEURA RY:N JÄSENKIRJE 1/2021

Veneiden yhteislasku la 8.5.

Hei, veneseuralainen!

Perinteisesti järjestämme veneiden yhteislaskun lauantaina 8.5. alkaen klo 8.00
Messilässä. Veneiden laskun jälkeen touhuamme pukit paikoilleen ja siivoamme
jälkemme.

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 antti@happykey.fi tai sihteerille aija.chrons@kivipuistosaatio.fi

Puutalkoot Hirvisaaressa 29. ̶ 30.5.

Lähettäkää myös valokuvia Hirvisaaresta ja veneistä!

Yhdessä vesille Virtuaaliviikonloppu 12.–14.2.
Suomen Purjehdus ja Veneily juhlii 2021 kymmenenvuotisjuhlaansa.
Viikonloppuna 12. ̶ 14.2. on tarjolla SPV:n ohjelmaa verkossa teemalla
Suomalaiset maailman merillä (perjantaina), Vastuullisesti vesillä (lauantaina) ja
Kesän paras harrastus (sunnuntaina).
Käydäänpä tutustumassa mielenkiintoisiin aiheisiin SPV:n sivuilla!

Virtuaalinen Venemessumatka 20.2.
Perinteiset venemessut järjestetään tänä vuonna messukeskuksen sijaan
virtuaalisesti verkossa. Meillä on mahdollisuus osallistua virtuaalimatkalle
venemessuille 20.2. siten, että olemme mukana seuraamalla facebookissa
venemessujen tapahtumia sivulla Vene 2021. Ollaanhan mukana myös jakamassa
tunnelmia yhteisessä HVS:n WhatsApp- ryhmässämme ja facebook-sivuillamme!

Doorikset verkossa
Tänä keväänä naisryhmä Doorikset ei koronan vuoksi järjestä naisille yhteistä
tapahtumaa. Suljetussa Facebook-ryhmässä Doorikset/ Hvs voi kuitenkin käydä
keskustelua tai tehdä ehdotuksia yhteiselle tekemiselle!

Vuosikokous ke 24.3. klo 18.30
Asialistan löydät tämän jäsenkirjeen takasivulta ja seuran kotisivuilta osoitteesta
www.hvs.fi. Ennen kokousta on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kaadetaan puita ja pilkotaan klapeiksi! Tervetuloa kaikki jo veneensä vesille
laskeneet yhteisiin puutalkoisiin! Saunotaan ja grillaillaan!

Hirvisaaren kunnostustalkoot 12.–13.6.
Tervetuloa yhteisiin Hirvisaaren tukikohdan kunnostustalkoisiin kesää varten!
Pilkomme lisää puita, siivoamme saunan ja aitat ja teemme muitakin
huoltohommia. Seura tarjoaa talkoolaisille keiton!

Eskaaderi Kimolan kanavalle 15. ̶ 18.7.
Suunnitelmissa on eskaaderi uudelle Kimolan kanavalle heinäkuussa. Laitathan
ajankohdan ylös kalenteriin ja tule mukaan yhteiselle retkelle! Pyritään liittämään
matkaan myös kesäteatterielämys Heinolassa!

Jäsenmaksut vuonna 2021
Syysvuosikokous päätti, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan. Valitse
pankkisiirrosta itseäsi koskevat maksut ja maksa summa seuran tilille. Muista
viitenumero ja eräpäivä 31.3.

RTV:n veneenhoitoilta
Koronarajoitusten vuoksi ilta RTV:llä jouduttiin perumaan ja odottamaan
parempia aikoja. Muistathan, että salasanalla ”HVS” saat 10 %:n alennuksen
venehoitotuotteista.
Lahden RTV löytyy osoitteesta Alavankatu 6.

