Mariager august 2018
Kære sejler
Sikken en fantastisk sommer vi har haft. Der er ingen der har kunnet klage over sejlervejret - slet ikke når man
sammenligner med sidste år. Største ulempe har vist været de mange som her haft problemer med ruer under
vandlinjen. ☺
Vi vil med denne lille skrivelse forsøge at fange fleres opmærksomhed! Et lille eksperiment ved at hænge vores
budskab i en plastpose på bådene i havnen. Bliver også sendt ud som nyhedsbrev, så vi sikre alle får mulighed for at få
informationerne.

LYSREGATTA 8. september 2018 (Se særskilt program på bagsiden)
Hjælpere søges:
Vi mangler hjælpere til nogle små opgaver i forbindelse med regattaen. Hvis vi er mange som hjælper lidt, så får alle
mulighed for at nyde eftermiddagen/aftenen. Vi mangler eksempelvis hjælp til:
• Boden i tidsrummet kl. 20 – 24.00. (fordelt på to hold)
• To dommere til konkurrencen for flottest lyspyntede båd i tidsrummet kl. 20.00 – ca. 22
• 2- 4 som vil sælge lysstave på hele Mariager havn i tidsrummet kl. 20 – 22
Kontakt venligst Jane Wind på 30 61 06 28 eller jane-wind@hotmail.com
LYS og SIGNALFLAG
HUSK at sætte signalflag og pynte din båd med lys til regattaen. Det er med til at give en hyggelig og flot stemning på
havnen.
SEJLLADSEN - En venlig henstilling ☺
Svanen føre an og vi sejler pænt i en række bagved. Det kan være svært at holde farten, så den passer med Svanen,
men så må man forsøge at lave en lidt større bue, når vi vender i fjorden. Det er ikke tilladt at sejle på kryds og tværs.
Vi glæder os til at se jer alle til LYSREGATTAEN

SEJLERMØDE den 17. september 2018 kl. 19.00 i klubhuset
Bestyrelsen vil gerne invitere klubbens medlemmer til sejlermøde, programmet for mødet er endnu ikke helt på
plads, men hold øje med hjemmeside og nyhedsbrev.
Sæt X i kalenderen og bestyrelsen håber på rigtig mange møder op til denne aften

EFTERLYSNING af ny formand og medlem til bestyrelsen
Vores formand Jens Lund og havnemester Poul Overgaard har begge meddelt at de ikke ønsker at genopstille ved
næste generalforsamling. Kunne du have lyst til at stille op eller i første omgang blot være interesseret i at høre mere
om bestyrelsesarbejdet i klubben så kontakt gerne en fra bestyrelsen. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden
www.mariagersejlklub.dk, Du kan også møde de fleste af os til sejlermødet eller tag kontakt til en af os i havnen.

Sejlerhilsen fra bestyrelsen i Mariager sejlklub

