
Nyhedsbrev  4- 2014 

Kære medlem 
 
Så er er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev. 
 
Sensommeren er stadig over os, og det gælder om at nyde den til fulde, da vi nok ikke kan regne 
med at den vare ved. 
Siden sidst har vi afholdt pålidelighedsejlads med 16 både, til trods for det lidt ustadige vejr.  
Vi fik, trods de få forhåndstilmeldinger til spisning og musik i Det Røde Pakhus, en god fest med 
godt 60 hyggelige mennesker, masser af god mad og live musik. 
 
Næste punkt på dagsordenen over aktiviteter, er torsketurene, som er berammet til: 
Lørdag d. 20/9 kl.0900. 
Lørdag d. 18/9 kl.0900. 
Vanen tro fiskes der efter største Torsk, som naturligvis vinder en præmie..;-) Når klokken bliver 
12.00 holder vi ind forbi Agersø havn og spiser fælles frokost.  Så kom og vær med til en hyggelig 
dag. 
 
Til Info, så er vores hjemmeside under ombygning, da den platform den nuværende hjemmeside 
ligger på, er nedlagt. Det betyder, at det ikke er til at komme ind og rette i den nuværende 
hjemmeside, men vi arbejder på at få en ny op at kører hurtigst muligt..! 
 
Vi efterlyser stadig gode ideér til vinterens komme. Så sidder du og brænder inde med en god 
ide, så ring, skriv, mail eller send en brevdue, så vil vi hellere end gerne være med til at gøre den 
til virkelighed. 
 
Med det vil vi ønske alle en rigtig god sensommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årets gang ser indtil videre således ud: 
 
20/9-2014 Torsketur 1 
18/10-2014 Torsketur 2 
 
Kender du en som du syntes skulle være medlem, så kan du printe en folder fra vores 
hjemmeside, som beskriver SBL og de fordel man får ud af at være medlem. 
 
Husk at holde dig opdateret på hjemmesiden www.skaelskoer-baadelaug.dk 
 
 
Vi ses på vandet. 
Bestyrelsen. 
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