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KLUBKALENDER
NOVEMBER
Søndag 26.

Afrigger og Juleafslutning.

JANUAR ’18
Lørdag 6.

Nytårskur.

FEBRUAR ’18
Lørdag 10.

Bestyrelsesmøde.

MARTS ’18
Lørdag 24.

Generalforsamling. (nummer 75).

Medlemsnyt.
Velkommen i klubben til Mark Bhatia. Han kom med
en svensk træbåd (Flora) på 27 fod; men afhændede
den næsten med samme til fordel for en større båd,
som vi endnu ikke har fået navn på.
Vi vil også sige tillykke til Larsen og Grethe med det
nye skiv – Miss Q.
Vi har lige nu 1 ledig 4 meter plads, og den har vi en
reservation på.
Forsidebilledet.
Kastanjetræet i alt sin magt og vælde.

Sidste nyt fra økonomiafdelingen.
I skrivende stund er der ingen kontingentrestancer;
men der er plads til forbedring med hensyn til at få
betalt rettidigt. Det er altså træls at skulle rykke folk.

KALENDEROMTALER
Nytårskur
Lørdag den 6. januar fra kl. 14 til 16.
I anledning af nytåret vil klubben gerne byde på et
glas cava og et stykke kransekage i klubhuset.
Og så kan vi få et par gode timer sammen.

SIDEN SIDST
Afrigger og juleafslutning.
Søndag den 26. november mødtes vi, 18 styks, i
klubhuset til et par hyggelige timer med kaffe – gløgg
og æbleskiver.
Klubarbejdsdag.
Ændringen fra arbejdsweekend til en arbejdsdag ser
ud til at være en god ide. Så det vil vi nok fortsætte
med. Vi skal nok bare lige have lidt mere øvelse i
planlægningen, så bliver det rigtig godt.
Fremmødet på 19 var rigtigt fint, og vi fik ordnet
vinterplads, masteskur, skydedør og meget andet.
Ændringer i klubben:
Efter sidste bestyrelsesmøde meddelte Steen, at han
ønskede at stoppe som havnefoged grundet hans nye
arbejdssituation. Vi har været så heldige, at Christian
Isolde har tilbudt at tage over. Og bestyrelsen har
sagt ja tak. Steen fortsætter i bestyrelsen.

Udskiftning
af flagstang
var vedtaget
og i
september
pillede vi
den gamle
ned.

Her er
Freddy i
gang med at
sikre sig at
den ikke
finder på
skarnstreger
under
processen.

I oktober blev kastanjetræet kraftigt beskåret.

I forbindelse med stormen INGOLF
havde meteorologerne varsel ude med højvande ud over det sædvanlige. Og de fik ret.
Billedet er fra lørdag morgen. Lørdag aften var vandstanden faktisk endnu højere.

Ifølge aftale med Institutionen er pier’en udlånt til materialegård for Vesta Fjord,
der skal foretage en større renovering af havnen ovre i Stige.

I begyndelsen af november fik vi bådene op på land.
Nu står de pænt på rad og række på vinterpladsen.

KlubNyt 2018 udsendes i :
Februar, maj, august og november.

Der var ikke meget tilbage
af flagstangen under cementkanten.
Den var vist snart væltet af sig selv.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2018 :
10/2
Husk at bruge din bestyrelse.
Forslag sendes til formanden.
Indlæg.
Hvis du har noget på hjerte, og du gerne vil
have det med i KlubNyt, så tal med Jette/Ebbe.
Der kan blive udøvet venlig censur.


Bestyrelse:
Formand: Ebbe Maegaard Andersen.  23 42 37 21
Næstformand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen.  30 24 25 71
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup. 81 44 30 92
Bestyrelsesmedlem: Henrik Miller Jørgensen.  50 40 23 90
Bestyrelsesmedlem: Steen Christensen.  41 62 18 55

