Nyhedsbrev 2- 2014
Kære medlem
Så er er det blevet tid til endnu et nyhedsbrev.
Vi er nået den tid på året, hvor der sker mest for os sejlere.
Vi har en del spændende arrangementer i kalenderen, som vi alle glæder os til. Først har vi
drengerøvsaftenen fredag d. 30 maj, hvor vi har en lille stand i det røde pakhus.
Så kommer arbejdsdagen søndag d. 1 juni, hvor vi skal have malet lidt på klubhuset, så det gør sig
godt ud for de forhåbentligt mange gæstesejlere, som kan benytte huset.
Der blliver også brugt en del krudt på planlægning af årets DT-træf i Skælskør, som vi afholder i
samarbejde med SAS. Det løber af stablen d. 13-15 juni. Tilmelding skal ske til Danske Tursejleres
sekretariat. Se mere på hjemmesiden.
Sidst men ikke mindst er vi også så småt i gang med årets pålidelighedsejlads, hvor vi naturligvis
håber på en mindst ligeså god opbakning som sidste år.
Så er det også blevet tid for en opdatering af bjærgningslisten, husk sidste frist er 1. Juni 2014.
Her efter vil de der har tilmeldt sig, få tilsendt den nye liste.
Så har vi fået et nyt medlem, Tommy Jørgensen fra Korsør, velkommen til SBL.
Så kan vi informere om, at Henning Jensen (næstformand) er blevet ansat som service og
udviklingsmedarbejder på havnene i Maritimt Knudepunkt.
Hennings opgaver vil primært beskæftige sig med udvikling af havnenes faciliteter og tilbud for
gæstesejlere og andre brugere, som et led i udviklingen af Maritimt Knudepunkt.
Han vil dog også hjælpe havnefogederne på de forskellige havne med praktiske ting, i det omfang
det er nødvendigt.
Vi er som Bådelaug glade for, at have Henning i bestyrelsen, så vi har fingeren endnu mere på
pulsen af hvad der sker.
Henning tager gerne imod gode ideér til udvikling af havnen.

Så er der udsendt kontingenter til glæde for alle.
Der er dog et par stykker som stadig mangler at betale, så hvis du er i tvivl om du har fået betalt,
så kontrollere lige en ekstra gang.

Årets gang ser indtil videre således ud:
30/5-2014 kl. 18.00. Drengerøvsaften. Vi har en lille stand i Det Røde Pakhus.
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.!
16/8-2014 Pålidelighedssejlads.

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.

www.skaelskoer-baadelaug.dk

