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ÅRSMÖTE
På grund av pandemin kan vi inte i år heller
hålla årsmötet på utsatt tid. Eftersom alla
medlemmar kanske inte har tekniska
möjligheter för att delta i digitala möten har
styrelsen som alternativ beslutat flytta
mötet till i början av sommaren och då i utemiljö. Alla ordinarie
årsmöteshandlingar kommer dock finnas tillgängliga redan nu på
hemsidan och Facebook, men är såldes inte antagna av stämman.
KALLELSE KOMMER SKICKAS UT SOM VANLIGT

VI BEHÖVER DIG
Du som är medlem i vår förening är viktig för
vår fortsatta verksamhet. Vi är starkt
beroende av de medlemsavgifter som
betalas in. Vår årliga budget ligger på 45.000:vilket motsvarar 150 st medlemmar.
Årsavgiften är fortfarande 300:- för vuxna.

HAR DU MISSAT ATT BETALA FÖR
2021 ÄR DET INTE FÖR SENT!!

INSAMLING TILL BORDBYTE
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Ekonomin är rätt god!
Med träget arbete av styrelse och
arbetsgrupper har vi med hjälp av
olika bidragsgivare kunna skapa
en grundplåt för kommande
renovering. Även medel för
löpande drift finns på konto men
kommer behöva användas snart.
Läs mer på hemsida och FB.

TACK,

alla strävsamma
medlemmar som kämpat med
täckningen och underhållet i
vinter. Strålande resultat.

Minas Vänner
Sockerbruksgatan 1
531 40 LIDKÖPING

Vår insamling till kommande
bordbyten är fortfarande igång och
resultatet är gott. Alla bidrag är
välkomna och i skrivande stund är
vi uppe i 174 meter motsvarande
43500:-. Men det är en bit kvar till
målet 400 meter så tveka inte att
fortsätta betala in. Varje bord
kostar 250:- och vi redovisar
månadsvis resultat på hemsidan
och på FB. Insättningsbevis
skickas också hem till dig.

AKTIVITETER I SOMMAR
Planeringen inför sommaren
fortgår men med hänsyn taget till
den envisa pandemin. Några
spännande uppslag med segling
har dykt upp men är starkt
beroende av både ekonomi och av
Minas skick. Bestämt och klart är
ändå att vi aktiverar oss vid kaj i
början av säsongen. Håll utkik i
våra medier.
Avtalet med Lidköpings kommun
är omförhandlat. Inga fartygsinteckningar är längre pantsatta.

Följ oss på facebook
Vänergaleasen Mina

Sommaren 2019 gjorde Mina en tre veckors
resa på Göta kanal och Vättern. Thom BrittenAustin dokumenterade vår resa och detta har
nu blivit en filmserie på Youtube. Besök
länken och titta.
http://merafilm.se/mina
DU SOM FÅR DETTA MED BREVPOST!
För att spara porto och minska miljöpåverkan, meddela på mail om du vill få
denna typ av information via e-post.
Vi accepterar numera
Swish för alla
betalningar. Tänk
bara på att ange vad
betalningen avser.

123 088 83 96

hemsida; msmina.se
epost: vanergaleasenmina@gmail.com
Bg 5181-2832
Swish 123 088 83 96

