Nyhedsbrev 28. februar 2021

Kære Alle
I får hermed de seneste nyheder med fokus på de kommende uger.
Havneprojektet:
Vi er nu sikre på at projektet starter en af de første dage i uge 10,
forhåbentligt mandag den 8. marts.
Det betyder at vi kan være klar med både uddybning, nye pladser og
servicebroen inden 1. isætning den 3. april, dog kræver det at vi er klar
til at give en hånd med hist og her, så entreprenørerne og Seniorerne
ikke skal løse alle opgaverne alene.
I første omgang kan der blive brug for en hjælpende hånd i weekenden
den 13/14. marts, især omkring etablering af servicebroen, det kommer
vi tilbage til.
Vi planlægger at hænge en arbejdsplan op i glasskabet så I kan følge
med i processen.
Der er stadig ting omkring opretning af stensætningen og kystlinjen der
ikke er helt på plads, men vi forventer et svar i næste uge.
Kommunen har godkendt vore ønsker til finansiel hjælp, så nu er
økonomien på plads, men vi fortsætter bestræbelserne på at finde lidt
flere Fondsmidler i den kommende tid.

Fordeling af fremtidens pladser og isætning:
Havneprojektet giver flere og bedre pladser og det betyder at vi arbejder
på en større rokade for at optimere placeringen af bådene. Har du
ønsker til din fremtidige plads, så kontakt Curt Conradsen straks på mail
conradsencurt@gmail.com eller mobil 23393967, så han kan tage det
med ind i planlægningen, så vi er klar inden 1. isætning.
Søren Poulsen vil som vanligt sætte sedler op i glasskabet om ønsker til
isætning, så skriv jer på snarest, så vi kan begynde planlægningen.
Vi tror ikke at reglerne for Corona lempes så meget at vi må holde fælles
arrangementer ved isætningerne og standerhejsning, men så gør vi som
ved efterårets optagninger, der var både hyggeligt og gik rigtig fint. Det
følger vi op på snarest.
Forårets og sommerens aktiviteter:
Vi kan endnu ikke love at de fælles aktiviteter starter som beskrevet i
Aktivitetskalenderen, men vi gør vort bedste.
Jane Wind kontakter alle jer nye medlemmer telefonisk for at introducere
jer til klubbens aktiviteter og værdier.
Seniorerne mødes på onsdag den 3. marts kl. 10, sikkert udendørs, både
for at genstarte det sociale fællesskab og arbejdsopgaverne i
Havneprojektet.
Arbejdsdagen lørdag den 10. april, håber vi kan afholdes på traditionel
vis, ellers finder vi en anden løsning, hvor vi kan få aftalt og igangsat de
forskellige opgaver.
Kommunen og Europarådet planlægger et EU møde den 27/28. august i
år, hvor der lægges op til at deltagerne selv kan sejle hertil eller måske
leje plads til overnatning på en af jeres både. Hvis I har lyst til at leje
båden ud så giv Curt Conradsen et praj, der bliver måske et fælles
bookings system.
Kommunen har igangsat et strategiarbejde for udviklingen omkring
Mariager Fjord. Det skal gennemføres i løbet af foråret og vi er på vegne
af HAVSU(sejlklubberne i fjorden), blevet medlem af en følgegruppe, der
skal komme med input til den fremtidige udvikling.

Projekt Nye sejlere på vandet:
Vi har i samarbejde med skolerne sat gang i genstart af
ungdomsarbejdet og ønsket om at kunne tilbyde unge familier
muligheden for at lære livet på vandet at kende, som aftalt på
sejlermødet i efteråret.
Det betyder at vi har formuleret et projekt for Nye sejlere på vandet og
søgt om midler fra Friluftsrådet, A.P. Møller Fonden og Tryg Fonden til
medfinansiering af køb af både og sikkerhedsudstyr samt uddannelse af
instruktører og sejlere.
Det hører I mere om når vi er på den anden side af isætningerne
Afslutning:
Alt i alt ser det ud til at tingene lykkes og at vi kan få en god start på
2021. Vi håber især at der bliver mulighed for at samles og styrke
fællesskabt og derigennem videreudviklingen af Sejlklubben.
Vi minder lige om betalingsfristen for kontingent og pladsleje, da der
stadig mangler indbetalinger.
Vi melder snarest ud om et nyt forslag til generalforsamling der tidligst
kan afholdes sidst i april.
Kommer der noget afgørende nyt, vil I straks blive orienteret.
Med venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen
Henrik Nygaard

