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Nyt fra formanden

Det sker i klubhuset:

Sommer i september
Imens jeg skriver dette, bager solen ned fra en skyfri, blå himmel. Jeg håber, I alle har nydt
sensommeren, der giver os en god forlænget sæson på fjorden. Det har været en fornøjelse at se, hvor mange medlemmer og gæster, der har nydt godt af vores havn i denne tid.

Nyt tag på klubhuset
Det ser ud til, at vi nu skal i gang med at få nyt tag på klubhuset. Det er kommunen, der
står for det. Vi deltager selvfølgelig og gør, hvad vi kan, for at det bliver godt og flot. Lige nu
er de ved at vurdere og indhente tilbud. Jeg håber, at det nye tag er klar her inden vinter.

Hvem ejer din båd?
Det gør du vel selv… Men det er ikke altid helt klart. Vi oplever, at medlemmer deler båd
med andre, at en båd måske er solgt og stadig ligger på den tidligere ejers plads, eller at
den oprindelige ejer ikke længere bruger den, så den i praksis er overtaget af nogle, som
ikke har pladsen.
At dele en båd kan være en rigtig god løsning, og det er klart, at en fornuftig overtagelsesdato er lettest ved en handel, så man lige kan gøre sin solgte båd klar. Men vi skal have
helt klare linjer for, at de både, der ligger i vores havnebassin, har en retmæssig pladsindehaver og ejer. Derfor vil jeg gerne præcisere:
Har du en bådplads, så skal du være den primære ejer af båden. Det betyder, at den skal
forsikres i dit navn. Det er dig, der har arbejdspligten, og det er dig, der er ansvarlig for alle
forhold omkring båden og pladsen.
Er du det mindste i tvivl, f.eks. ved salg eller delebåd, så henvend dig til bestyrelsen.

Hvad sker der på havnen?
Arealerne på den gamle skrotplads er blevet grønne og flotte. Nu skal vi have retableret
hjørnet ved klubhuset, så vi lukker for trafikken igennem Lauget. Der er planlagt husbåde,
havnepark, lavere broer langs kajen og meget mere på den ”nye” havn. I praksis strækker
det sig over nogle år. Jeg repræsenterer os foreninger på havnen, og I må alle gerne komme med spørgsmål, forslag og idéer til udviklingen af området.

Optagning af både
Søndag den 23. oktober tager Thomas vognmand vores både på land. Skriv dig på sedlen i
Vindstyrke 11.

Arbejdslørdag
Mangler du at udføre dit pligtarbejde – og nyde en god frokost i godt selskab?
Det er denne gang lørdag den 8. oktober.
Rigtig godt efterår til jer alle. Vi ses på havnen
Per Frederiksen - formand

Arbejdslørdag 8/10 - 16
Klubhusudvalget står lidt tidlig op, og er klar med kaffe, te og morgenbrød Kl.8.
Arbejdsopgaverne bliver fordelt, og midt på formiddagen er der en pause
hvor man kan få en øl eller vand.
Når arbejdsdagen er slut, er klubhusudvalget klar med en god frokost med sild, en lun ret
og pålæg. Selvfølgelig er der øl og en lille en til
Når du skriver dig på tilmeldingslisten, der bliver ophængt i gangen i klubhuset,
så kryds venligst af, om du kommer til morgenbord og bliver til frokost.
Det er af hensyn til vores indkøb.
Det plejer at være en hyggelig dag, hvor der også er mulighed for at få
snakket med nye medlemmer og nogen af dem man måske ikke møder så tit.
Det er stadigvæk muligt at påtage sig rengøringsopgaver i klubhuset.
Jo flere der står sammen om at holde klubhuset, jo pænere bliver det!

Søndag 23/10 - 16
Optagning af både.
Der bliver lavet kaffe og te, købt morgenbrød og ost og marmelade,
så man kan få lidt at styrke sig på.
Som sædvanlig foregår det i " vindstyrke 11 ".

Lørdag 29/10 - 16 .
Standerhaling.
Kl. 16 mødes vi ved klubhuset, og afslutter denne sæson, ved at stryge standeren.
Formanden holder en lidt vemodig tale, men lover os heldigvis en ny sæson
når vinterens sne og frost er omme.
Kl. 17 er klubhusudvalget klar med årets Standerhalingsmiddag.
Det bliver:
Gammeldags oksesteg med grønne bønner og glaserede perleløg
Hvide kartofler, Sky sauce, Agurkesalat og tyttebær
Desserten er islagkage.
Bagefter kaffe og te med lidt sødt.
Og tænk dig: Alt dette for kun kr. 100
Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.

Bindende tilmelding på liste ophængt i gangen I klubhuset.
Tilmeld dig og din familie, og lad os få en hyggelig aften.
Vi andre glæder os til at høre hvordan din sommer er gået.
Med venlig hilsen og på gensyn klubhusudvalget.

