Nyhedsbrev 3-2015
Kære medlem
Så er er det blevet tid til et nyhedsbrev.
”Så er sæsonen ved at gå i gang, til trods for det ellers noget kedelige vejr, er det i skrivende
stund blevet dejligt solskin, dog stadig noget køligt, men det begynder at dufte af rigtig forår.”
Det var indledningen i sidste nyhedsbrev. Sommeren har vi dog måtte kigge langt efter, men i
indeværende uge, har den dog fundet vejen til vores lille ”andedam” og det er dejligt..
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder indtil nu, hvor vi stadig arbejder med fokuspunkterne:
•At vi kommer tætter på at få en legeplads til havnen
• At vi får en mastekran til havnen.
• At styrke samarbejdet med vores naboklubber specielt omkring arrangementer.
• At vi får tilgang af nye medlemmer.
Det betyder, at vi siden sidst har haft en dialog med havneadministrationen, hvor vi har snakket
om ønsker til havene, info fra havn til brugere m.m.
Det er aftalt, at havnen sender 2 nyhedsbreve årligt hhv. april og oktober. Her vil stå lidt omkring
hvilke arbejder der er planlagt for året, samt hvilke weekender havnekranen primært kører.
I den forbindelse vil vi prøve om vi kan lave et socialt arrangement omkring isætning og
optagning af både.
Vi har også afholdt et fælles møde med vores naboforeninger, Skælskør sejlklub og Storebælt
småbådsklub, omkring samarbejde på kurser, foredrag, og arrangementer hvor det har interesse.
Det var et rigtig godt møde, og der er mange ting i støbeskeen. Det samarbejde vil tage sin rigtige
opstart i start oktober.
Jeg vil her opfordre jer til også, at kigge lidt på deres hjemmesider engang imellem.
www.sejlsas.dk og www.storebaelt-smaabaadsklub.dk
Så har vi valgt at investere i noget værktøj, som alle medlemmer kan låne.
Det drejer sig om oliesuger, oliefiltertang, kompressor m.m.
Det er netop ved at blive indkøbt, og nærmere vil tilgå.
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Lørdag d. 15/8-2015 har vi vores årlige pålidelighedsejlads.
Vi håber vejret holder, og at se rigtig mange af vores medlemmer til denne hyggelige dag.
I år har vi valgt musik og forudbestil mad fra, da det desværre gav nogle store underskud de
sidste par år.
I stedet tænder vi op i grillen, og alle er velkomne til at komme og grille deres mad og deltage i
fællesspisningen. Vi sørger selvfølgelig for, at der er lidt at side på.
Det vil være muligt at købe øl vand og vin som vi plejer.

Kalenderen for året ser indtil nu ud som nedenstående.
•15/8-2015
•19/9-2015 kl.09.00:
•17/10-2015 kl.09.00:
•17/10-2015 kl.16.00:

Det var alt for denne gang.
Bestyrelsen.

Pålidelighedssejllads.
Suzukicup v/Storebælt småbådsklub
Torsketur
Standerhaling. SBL er vært ved kaffe & kage
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