Nyt fra formanden
Tak for den tillid I har vist mig, ved at vælge mig som formand for Sejlklubben. Jeg håber jeg kan indfri
forventningerne – jeg synes i hvert fald det er spændende og udfordrende. Én af mine kæpheste er, at alle
sejlere i klubben skal have mulighed for, at komme med indput til det bestyrelsen arbejder med. Derfor vil
vi opfordre til at følge godt med her på hjemmesiden, så alle ved hvad der sker. Som noget nyt vil vi prøve
at holde et ”Sejlermøde”, hvor vi kan diskutere stort og småt på en uformel måde uden at skulle beslutte
noget. Det kommer der mere om senere, men sæt gerne kryds i kalenderne torsdag den 20. marts.
Kalender
De første datoer for arrangementer i 2014 er på plads, og er ført i kalenderen her på hjemmesiden. Nogle
af de vigtigste er naturligvis, hvornår bådene skal i vandet – så de kommer her: Det bliver lørdag den 5. og
19. april. Den 19. starter vi fra morgenen, som vi plejer, men den 5. skal vognmanden til Kongsdal først, og
forventer at starte hos os mellem kl. 11 og 12. Sidst i januar holder alle udvalgene møde sammen, og så
kommer der helt sikkert mere i kalenderen.
Ungdomsarbejde
Vi vil rigtig gerne have gang i ungdomsarbejdet igen, og jeg tror der er en god chance! Klaus Rasmussen,
Kim Koldsø, Jan Holm, John Møller (og Victor?!) har givet tilsagn om at ville hjælpe til, uden dog at ville
forpligte sig til at være der hver uge. Men er vi mange nok, er det jo heller ikke nødvendigt, men det kunne
være godt med en ”tovholder”. Den 14. eller den 15. januar holder vi møde i sejlklubben sammen med
Leon, som er konsulent i Dansk Sejlunion. Hvis du selv har lyst til at være med i ungdomsarbejdet, eller blot
er nysgerrig, så er du meget velkommen til at komme. Du kan lige kontakte mig, for at få den endelige dato.
Vi starter klokken 19.

Med disse ord vil jeg gerne ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt sejlernytår…
Jens Lund

