MEDLEMSINFORMASJON FRA STYRET ABF - april 2020
Sommeren er i anmarsj!
Vi opplever alle en spesiell tid nå med tanke på Korona. Det berører oss alle.
ABF vil gjøre sitt for å begrense smitte og vi oppfordrer alle besøkende på Kjeltringholmen i sommer til å
vise hensyn og følge de reglene som gjelder. Følgende gjelder nå mhht smittebegrensing på Kjeltringholmen:
 Alle som er i karantene eller isolat kan ikke oppholde seg på Kjeltringholmen.
 Overhold de bestemmelser helsemyndigheter og Kristiansand kommune gir
 Sørg for god og ofte håndvask
 Hold avstand – 2 meter!
 Unngå å samles flere sammen – maks 5 utover egen husstand.
Målet til styret er at holmen blir klargjort for bruk innen 24. mai samt hovedhytta klar til utleie 8.juni!
Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid. Årsmøtet vil bli avholdt så snart det blir tillatt.
Vi starter nå opp med dugnad. På disse vil vi sørge for godt smittevern. Følgende datoer er satt opp:
 Lørdag 2.mai og søndag 3.mai klargjøring av holmen. Påmelding til 90892196
 Tirsdag 5.mai kl 18:00 –
frakt av gods til hovedhytte. Påmelding til 90892196
 Lørdag 23.mai og søndag 24.mai.
Klargjøring holme og montering av inventar
hovedhytte. Påmelding til 90892196
 Dugnad utover disse datoer kan avtales med Kjell på mobil: 90892196
Øvrige arrangementer blir ikke gjennomført før det er tillatt.
Det vil si at dersom et arrangement ikke kan avholdes mht smittevernsbestemmelser vil de bli avlyst.
Dette er de datoer som er satt opp:
 St. Hans
Lørdag 20.juni kl. 15.
 Rægefesten
Lørdag 27. juni kl. 18.
 Fiskekonkurransen*
Lørdag 15.august kl. 16-18
 Krabbefesten
Lørdag 5.september kl. 18.
 Høst Dugnad
Lørdag 19.september og søndag 20. september.
Hytteleie:
Ønske om hytteleie må meldes innen 30. April på e-post til post@kjeltringholmen.no eller SMS til 48881024.
Trekning gjennomføres innen 04.mai. Resultatet legges på hjemmesiden.
2dre trekning: frist for å søke 10.mai
Dugnadsvakter i Ternevig:
ABF har i år fått vakthold for Ternevig båthavn. Vi har ledige nattevakter i Juli og August smt kveldsvakter i
september. Ta kontakt på vaktsjef@kjeltringholmen.no eller sms 48881024 dersom du kan bidra med dette.
Det gir god inntekt til ABF.
Annen informasjon:
 Husk å melde adresseendring, e-post og mobilnummer til sekretaer@kjeltringholmen.noeller
kasserer@kjeltringholmen.no
 ABF har Vippskonto. Bruk gjerne den for leie av kabel eller andre enkeltbeløp. Holmen A B F
#24712 (se etter logoen vår)
 Nøkkel til sjøbu kan kjøpes av holmekomiteen for kr 100,- samt vimpel til båt for kr 100, Eget medlemsområde på kjeltringholmen.no Kontakt Sekretær for påloggingsinformasjon
 ABF er på facebook med en lukket gruppe– bli med. (søk Arbeidernes Båtforening Kristiansand
https://www.facebook.com/groups/ABF.kjeltringholmen/)

Gi gjerne «Grasrotandelen» til ABF når du tipper: SMS: GRASROTANDELEN 975583678 til 2020
eller søk etter 975583678 (orgnr)
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