Igen i år har Aktivitetsudvalget lagt sig i selen for at planlægge nogle aktiviteter, der kan
have en bred interesse for os alle i klubben. Vi har lyttet til gode råd fra medlemmerne
og derfor får I nu et spændende program med lige over 1 arrangement pr. måned. Igen i
år ligger arrangementerne på onsdage og torsdage, så tirsdagssvømmerne kan få dyppet
tæerne. Vi håber og krydser fingre for, at vi i år kan få lov til at gennemføre uden
nedlukninger og andre forhindringer.

Selvom coronaen formelt er aflivet som en trussel for folkesundheden tager vi i videst
mulig udstrækning fortsat forholdsregler som afspritning, og god afstand for at
minimere smitterisikoen. Klubhusets ventilatorer vil køre så vi opnår maksimal
luftfornyelse.

Alle aktiviteter er lagt i klubbens kalender, der kan ses på hjemmesiden, og de vil også
alle blive annonceret i månedsbrevene med angivelse af tilmeldingsfrister mv. Det er
vigtigt at I husker tilmelding, da arrangementerne ellers risikerer at blive aflyst.
Lad os lige løbe programmet igennem måned for måned:

SEPTEMBER:
SENIORERNE HAR STARTET TIRSDAGSMØDERNE
Ja, de er faktisk aldrig stoppet med at mødes om
tirsdagen. Hen over sommeren har der været
trofast fremmøde, det fortsætter naturligvis hen
over vinteren.

OKTOBER:
SØNDAG DEN 2.:

LAGKAGECUP.

Den traditionsrige afslutningssejlads på fjorden,
der afsluttes i klubhuset med fælles kaffe og
lagkage garneret med en masse hyggesnak

MANDAG 03. 1900-2000 ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE
DUELIGHEDS TEORI.

TIRSDAG 4. 2000-2100

ORIENTERING OM VHF STUDIEGRUPPE.
Orientering om form, indhold og prøve samt
priser for gennemgang af forløbet. Fastlæggelse
af periode for gennemløb.

TORSDAG 6. 1900-2000:

SPØRGEHJØRNET FOR NYE SEJLERE-

HVAD GØR VI NÅR BÅDEN SKAL OP.
Udgået grundet manglende interesse.

LØRDAG 08 oktober:

ARBEJDSDAG 10.00 til 14.00
Vi skal have ryddet op i værksted, klubhus og
juniorstue.
Vi skal have pakket vore SUP’s og re-etableret
masteskuret.
Vores udeområdet skal soigneres og vil skal have
repareret flagstangen. Kabyssen skal ordnes og
vinduerne pudses.

Endelig skal vi have kigget på vores udendørs borde og bænke
samt have luget ukrudt og vilde gevækster væk.
Det er mange opgaver, så der er brug for praktiske og kloge
hoveder og stærke hænder – noget som vores klub jo
heldigvis er leveringsdygtig i.

Klubben er vært ved en pizza og en øl/vand til frokost.

LØRDAG DEN 29:

STANDERNEDHALING
Klokken 12 nedhales standeren og sejlsæsonen
2021 erklæres formelt for afsluttet.
Der arrangeres fælles frokost for tilmeldte. Pris
100kr./kuvert. Vi er glade for, at Tine Bagger
Sørensen stiller op med det kulinariske.

MANDAG DEN 31.:

START PÅ DUELIGHED TEORI.

NOVEMBER:
TORSDAG DEN 3:

PÅ VIKINGETOGT
Med Hanne Kolze og Arne Mortensen
Hanne og Arne har sejlet, bygget, vedligeholdt
og deltaget som aktivist omkring vikingeskibet
Imme Sejr siden 1980.

TORSDAG DEN 17.:

MADLAVNING OG SØFORKLARINGER–
OG ET GODT GLAS VIN.
Tine Bagger-Sørensen har tilbudt at hjælpe et
hold entusiastiske søfolk i gang med
madlavningens kunst under trange forhold.
Jørgen sikrer, at vi kan købe noget passende vin
til at følge maden på vej
Når maden er færdig kan vi invitere ægtefælle
eller en ven med til at nyde de kulinariske
frembringelser.

TORSDAG 24 :

BLÅ OPLEVELSER
Søren Lassen, der er marinebiolog fra
Kerteminde er engageret i et projekt, der skal
beskrive oplevelser for sejlere, der benytter
turbøjerne og de smukke ankerpladser i de
danske farvande. Søren laver film og foredrag
om emnet, og han har tilbudt os et gratis
foredrag under projektets rammer, idet vi dog
skal dække hans transportomkostninger.
Derfor er der sat en entré på 50 kr. pr. person.

DECEMBER
LØRDAG 10.:

JULEFROKOST
Julehygge og samvær, hvor vi ønsker hinanden
en god jul.

GLÆDELIG JUL

JANUAR 2023

LØRDAG 07 JANUAR:

NYTÅRSKUR
Den traditionsrige nytårskur i sejlklubben
markerer indgangen i et nyt år.
Tilmelding og pris meddeles i månedsbrev
december.

ONSDAG 11.

Den 18. og 25. JAN

VHF STUDIEGRUPPE OPSTART
Den 11. gennemgår vi pensum, får styr på
logistikken og starter småt. De efterfølgende 4
mandage gennemgås pensum til opnåelse af
VHF SRC-certifikat i plenum. Eksamen sker
individuelt via internettet.

samt 01. og 08. FEB

TORSDAG 19 JANUAR:

BÅDMARKEDET.
Thomas Van Nord indehaver af ”YACHTBASEN”
tager temperaturen på bådmarkedet og giver
gode råd til købere og sælgere.

FEBRUAR

TORSDAG 09.:

GENERALFORSAMLING

TORSDAG 24.:

Dansk SøRednings Selskab Lynæs
En repræsentant for DSRS Lynæs kommer
beretter om DSRS-aktiviteter. Nærmere info om
titel og foredragsholderne kommer i januar
2023.

MARTS:
TORSDAG 9:

”DET ER SKØNT AT SEJLE”
En aktiv sejler arbejder på et flot og
stemningsfuldt foredrag.

T0RSDAG 23.:

KAPSEJLADS I ORD OG STREGER.
Nu får vi endnu en gang chancen for at drøfte
kapsejladsens glæder og sorger. Henrik Skafte
stille atter op til en hyggelig og inspirerende
aften

TORSDAG 30.:

SIKKERHEDSPAKKEN
Den årlige sikkerhedspakke. Detaljer udestår.

APRIL
LØRDAG 8.:

STANDERHEJSNING
Mød op til den festlige og hyggelige sæsonstart
med brunch og hygge.

