
Til alle medlemmer i Kambo Båtforening. 

Kambo, desember 2014 

Viktig melding som alle medlemmer bør lese. 

En flott båtsesong er forbi og aktiviteten i havna er liten. Men det går fort til en ny sesong. 

I den forbindelse er det noen viktige ting vedr. båtplassene som vi må ha i boks så fort som 

mulig. 

 
 

1. Alle som har fast tildelt båtplass og ønsker den samme plassen neste år, skal ikke 
gjøre noen ting (dere får den samme plassen neste sesong). 
Unntaket er: 

 Ønsker å søke om bytte til en annen plass. 

 Ønsker å søke om en større eller mindre plass. 

 Ønsker ikke å benytte plassen neste sesong. 
Disse benytter skjema «Søknad om båtplass» som du finner på www.kambobf.no 

 
2. Alle som ønsker å søke om båtplass (både de som har hatt sesongplass i 2014 og de 

som ikke har hatt plass tidligere, men ønsker nå). 
Benytt skjema «Søknad om båtplass» som du finner på www.kambobf.no 

 
Alle gamle ventelister som oppstår gjennom sesongen blir nå slettet (som vanlig), og ny 
tildeling av ledige plasser skjer i løpet av januar. 
Dette skjer etter ansiennitetsprinsippet og etter følgende regler: 

1. Forandringer for de med fast plass fra før. 
2. Tildeling av nye faste plasser. 

 
Søknadsfrist for dette er 31. desember 2014. 
 
HUSK AT DET ER DITT ANSVAR AT VI FÅR TAK I DEG. 
Dvs. at du er ansvarlig for å informere oss dersom du skifter e-post adresse, postadresse 
eller telefonnummer. 
 
Dette skriv sender vi ut på e-post til alle som vi har registrert det på. 
Til de som ikke har det, får dette i vanlig post og må ta kontakt med sekretær tlf 99773885 
dersom de trenger skjemaer. 
 
Håper disse nye rutinene vil forenkle jobben både for medlemmene og styret. 
 
Styret i Kambo Båtforening takker alle medlemmer for et fint år. 
Det har blant annet vært noen fine dugnader med god dugnadsånd og et hyggelig miljø. 
 

EN RIKTIG GOD JUL OG ETT GODT NYTT ÅR TIL DERE ALLE  
 

Hilsen Styret i Kambo Båtforening 

http://www.kambobf.no/

