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Vi ved godt, at det er længe siden, vi har haft aktiviteter i klubben, hvor vi har bedt om tilmelding. Men når 

vi indkalder eksterne foredragsholdere og andre frivillige til at yde en indsats for klubben, finder vi det 

rimeligt, at vi kan fortælle den/de pågældende, hvor mange vi bliver. Der skal derfor lyde en indtrængende 

appel til alle om dels at støtte op om klubbens fællesaktiviteter, dels at tilmelde jer i god tid, så vi ved, hvad 

vi har at arbejde med.  

Vel mødt. 

Aktivitetsudvalget. 

 

 

 

Allan Lyk, Kim Lyngbak og Henrik Andersen fra klubben tegner og fortæller om vinterforberedelse af båden 

samt regler og praktiske vink om livet på havnen m.m.  

Tilmelding til Henrik på henriander01@gmail.com senest 02 oktober.  

 

  

Genopslag 

 
 

Spørgehjørnet for nye sejlere – hvad gør vi når 

båden skal op  

Torsdag 6. oktober 19:00-20:00 

 
 



 

Med lagkagecup vel overstået er det tid til at få gjort klubben vinter klar. Der er mange udestående 

opgaver, der skal klares, så vi har brug for mange hænder med mange forskellige ekspertiser. SUP skuret 

skal retableres til masteskur, ude arealerne skal soigneres, der skal klares op i værkstedet og klubhus med 

mere. Vi skal have lagt flagstangen ned, så vi kan få sat nye blokke i toppen, og vi skal have etableret 

juniorstuen med deres nye borde og stole, lige som i klubhuset. Der er brug for lidt haveredskaber, en 

ukrudtsbrænder mv. Ved tilmelding til Henrik må du gerne oplyse hvilken opgave, du helst vil løse, og om 

du kan medbringe redskaber etc. På baggrund af tilmeldingerne vil jeg forsøge at lave en arbejdsplan, så vi 

når mest muligt. Klubben er traditionen tro vært ved en pizza og en øl/vand for deltagerne. Kom og vær 

med til en hyggelig og aktiv dag  

Tilmelding til HENRIK på henriander01@gmail.com eller tlf. 50998421 helst inden den 5. oktober.  

Skulle dine planer ændre sig så du får mulighed for at deltage efter tilmeldingsfristen er du naturligvis 

stadig velkommen 

Arbejdsdag lørdag den 8. oktober 10-14:00 
 


