AGTERSPEJLET
Kære Klubmedlemmer, i mange år har vi været forskåne for indbrud og
hærværk i vore både og klubhus.
I den seneste tid har flere af vore bådejere fået rippet deres både for diverse dele og i skuret ved siden af klubhuset har låsen været brudt op og
flere værdifulde genstande er fjernet. Det er ærgerligt og sørgeligt.
Det er ikke muligt at angive det nøjagtige tidspunkt, dog ved vi at det er
sket af flere gange og i tidsrummet 18—28 juni.
Vi opfordrer de medlemmer som har haft besøg i deres både at melde det
til politiets, det kan gøres på Fyns Politis hjemmeside eller på telefon
66141448.
Vær OBS på personer der færdes i vore omgivelser og som ikke har relationer til vort miljø og som evt. udviser mistænkelig adfærd.
Så til en anden kedelig sag, vi har i mange år haft mulighed for at købe øl
og vand til en beskeden merpris, ordningen har fungeret som selvbetjeningsordning og fungeret rimeligt tilfredsstillende.
Det gør den ikke længere, og selv det har været en uskreven ret at nappe en kold øl på klubbens regning når man har udført et stykke arbejde
for klubben, retfærdiggør det ikke svindet af klubbens ølbeholdning, og
det er heller ikke til at se på omgivelserne at der er sket store forandringer.
Fremover kan der kun købes øl og vand når Freddy er til stede, bestyrelsen vil på et kommende bestyrelsesmøde drøfte om ordningen skal fortsætte.
Ferietiden er forestående og mange skal tilbringe 3 uger i de danske farvande. Bestyrelsen håber på godt og solrigt vejr, med let til frisk vind.
Ovenpå sidste års meget vandfyldte sommer mener vi at vi har fortjent en
rigtig god sommer. ”At sejle er at leve”
God tur
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KALENDEREN
September: 9. Fjordens Dag
22. Arbejdsdag. Kl. 9.00 i klubhuset
29. Ophalerdag. Se liste i klubhuset
6. Afriggerfest i klubhuset kl.18.00
Oktober:
27. Ophalerdag. Se liste i klubhuset
28. Arbejdsdag. Kl. 9.00 i klubhuset
November: 1. Dart & billard turnering kl. 19.00
15. Dart & billard turnering kl. 19.00
29. Dart & billard turnering kl. 19.00
December: 6. Dart & billard turnering kl. 19.00
15. Julearrangement kl. 14.00
Januar 2013: 5. Nytårskur i klubhuset kl 13.00 –14.00
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Medlemsinformation

Dansk Søredningsselskab, Bregnør Havn

Vigtig information

Afriggerfest

Som I sikkert har set på Tv2fyn i foråret er der indviet en redningsstation i Bregnør Havn under
Dansk Søredningsselskab.
Redningsstationen er klar til at assisterer hvis du
får behov for det.
Dækningsområdet er Odense Fjord og farvandet
nord for Fyn.
Der er også redningsstation i Kerteminde med
dækningsområde fra Fyns Hoved til Storebæltsbroen

Som bestemt på forårets generalforsamling rykker vi afriggerfesten ca en måned bagud så den bliver Lørdag den 6.
oktober kl. 18.00.
Konceptet bliver det samme, medbring mad og drikke og dit
gode humør.
Der bliver mulighed for at købe øl og vand og sædvanen tro
giver klubben den første genstand samt kaffe senere på
aftenen.
Underholdningen står vi selv for, mon ikke der er nogle der i
sommerens løb for lidt oplevelser som de fortæller om.

