Mariager Sejlklub

Julekort 18-12-2020

Kære Alle
Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
2020 vil vi huske for mange begrænsninger og meget bøvl, men det er
også vigtigt at finde de positive ting frem, og dem er der mange af.
Et sejler år med stor variation i vind og vejr som skabte både
udfordringer og oplevelser og som trak mange sejlere ind i fjorden.
En medlemstilgang på 17 nye medlemmer som er med til at skabe
fornyelse i både miljøet og i fællesskabet og som derudover er med til at
sænke gennemsnitsalderen i medlemskredsen og det er sundt.
En rekord i gæstesejlere og camperer, 1378 overnatninger, en stigning
på næsten 50 % og Mariager Fjordbilletten var bestemt et aktiv i den
sammenhæng, så det fortsætter.
Et positivt samarbejde med Fondene, Kommunen, myndighederne og
entreprenørerne som har bragt vort projekt så langt at vi tror på at det
er klar til den kommende sejler sæson.
Et tilsagn om støtte fra ELRO Fonden og Svend Nielsen og Herdis
Myginds Fond til udviklingsprojektet og så forsøger vi at få tilsagn fra to
fonde mere til de sidste dele af projektet.
En god start på projektet i form af Seniorernes enestående arbejde med
renovering af B-broen, som er støttet af Velux Fonden. Der mangler dog
et par ting endnu, men som billedet viser bliver det uden tvivl den
succes vi så frem til.
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Så alt i alt et godt år, som vi skal bygge videre på i 2021.
Et år vi ser frem til og hvor vi får brug for alt det positive medspil, vi ved
at I kan levere.
Tak for 2020 og velkommen til 2021
Afslutning
Vi vil endnu engang ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi ser frem til at mødes med jer alle om nye spændende oplevelser i det
kommende år.
Med venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen
Henrik Nygaard
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