Nyhedsbrev 1- 2014
Kære medlem
Du sidder nu med det første nyhedsbrev fra SBL.
Som varslet i sidste udgave af bølgebryderen, vil vi fra nu af overgå til elektroniske nyhedsbrev,
frem for den arbejds- og omkostningstunge Bølgebryder.
Vi håber med disse nyhedsbrev, som forventes at udkomme ca. 6 gange på året, at komme
hurtigere frem med nyheder og aktiviteter. Ligeledes skal vi alle begynde at bruge hjemmesiden i
langt stører udstrækning.
Vi vil også gerne bede en bøn til at man sender sin mailadresse på
bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk Så kommer man med på mail-listen og vil derved hurtigere
få informationer, nyhedsbrev m.m.
Siden sidst er der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen ser herefter således
ud.
Formand: Heino B. Høgh.
Næstformand: Henning Jensen.
Kasserer: Claus Nielsen
Sekretær: Flemming Larsen
BM: Hans Henrik Christensen.
Planen for bestyrelsesarbejdet 2014, går i hovedtræk på:
- Medlemspleje.
- Opgradering af havnen generelt, i samarbejde med havnefogden.
- Medlemsagitering.
- Opgradering af vores arrangementer.
Vi havde også en fællestur med SAS til MAN Dieselhouse (H.C.Ørstedsværket) .
En kæmpe oplevelse, at se den store 8 cylinderet maskine brage 12.500 HK af. Her kunne man
mærke man levede. Der var et fint museum til, som fortalte hele historien om B&W-MAN og
deres maskiner. Bestemt et besøg værd.
Efterfølgende besøgte vi CPH Maritime festival, hvor udstillerne havde alt det vi ikke lige kan
undværer til båden. Heldigvis havde DT også en stand, og Hr. og Fru. Jensen var gavmilde med
kaffekanden..;-)

Årets gang ser indtil videre således ud:
12/4-2014. Generalforsamling i DT afholdes i Korsør.
13/4-2014 kl. 12.00. Standerhejsning . Vi spiser herefter vores medbragt mad ved fællesfrokost.
SBL er vært med lidt kaffe og kage.

10/5-2014 kl. 08.00. Hornfisketur. SBL er vært med fællesmorgenmad inden afgang kl. 09.00.
1/6-2014 kl. 09.00-12.00. Arbejdsdag. SBL sørger for forplejning til de ivrige fremmødte.
13-15/6-2014. DT-tursejlertræf i Skælskør. Så der ingen undskyldning for ikke at deltage.!

Vi skal også have fornyet vores bjærgningsliste i år. Bjærgningslisten er en indbyrdes aftale
mellem dem som tilmelder sig, som går ud på, at man er rede til at hjælpe uden yderligere
betaling herfor. Eks, hvis man får motorstop eller anden havari, så kan man ringe til en af dem
på listen, som så kommer ud og trækker den skadeslidte hjem.
Husk, Den nuværende bjærgningsliste slettes, så hvis man ønsker at være med, så skal man
tilmelde sig på ny.
Du får en mail tilsendt, når der åbnes for tilmelding.
Al tilmelding foregår på hjemmesiden.
Husk at du på hjemmesiden også kan læse referatet fra generalforsamlingen.
Rigtig godt forår til jer alle.
Bestyrelsen.

www.skaelskoer-baadelaug.dk

