Nyhedsbrev 25. april 2021

Kære Alle
Hermed et par aktuelle ting som vi gerne vil gøre opmærksom på.
Nye medlemmer, pladser og fortøjning ved Curt Conradsen
Så er vi alle ved at være i vandet, på vore nye pladser, med nye naboer
og med nye pæle og fortøjninger, så derfor vil jeg gerne opfordre til at
man er opmærksom på følgende punkter.
• Der skal være aflastning ”fjedre” på alle fortøjninger også til agter
pælene
• På plast pælene skal fortøjningerne fastgøres i samme højde som
bådens pullerter og ikke i toppen. Der er et jernrør inde i pælen
som ikke går helt op i toppen, så hvis man fortøjer der, er det kun i
plastikken.
• Tilpas fortøjningerne så båden ligger midt i pladsen også i sidevind,
kryds derfor fortøjningerne agter.
• Vær opmærksom på at de nye pæle er lidt mere fjedrene, så I ikke
rammer ind i broen ved vindstød.
• Husk fjernelse af stativerne og oprydning på vinterpladserne.
Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store velkomst til alle nye medlemmer
og sige tak til alle andre, for den hjælp der ydes, for at de nye føler sig
velkomne i sejlklubben.
Også i år får vi brug for frivillige havnefogeder og der vil blive inviteret til
et opstartsmøde snarest.
Hvis du har spørgsmål så kontakt Curt.

Opfølgning på arbejdsdagen ved Poul Andersen
Det blev til en rigtig god dag på havnen, der var mange der mødte op og
leverede et rigtig godt stykke arbejde.
Tusind tak for indsatsen det var rigtig dejligt.
Til jer der ikke blev helt færdige med arbejdsopgaverne der blev tildelt
på arbejdsdagen.
• Hvis jeres opgaver har indflydelse på andre, uanset om det er i
vandet eller på land, er det vigtigt at I tager kontakt til de
involverede eller til mig, så der kan findes en løsning på hvordan
opgaven bedst løses.
Til jer der ikke kunne komme på arbejdsdagen, så er der stadig
mulighed for at få en opgave i løbet af året.
• Kontakt mig på havnen eller på mail
Hvis du har spørgsmål så kontakt Poul
Havneprojektet
Projektet ser ud til at blive en succes, hvis vi forstår de bemærkninger
der falder på havnen rigtigt.
Vi er næsten i mål, vi mangler ”pensionistbroen” ved B-broen og
miljøstationen ved servicebroen, men tingene er leveret, så det kan
gøres færdig i den nærmeste fremtid og så skal vi have afsluttet
opgaverne omkring stensætningen samt ryddet op i hele området, så vi
og vore gæster kan nyde fornyelsen i fuldt omfang.
Projektøkonomien er rigtig fornuftig. Vi har netop fået svar fra
Sparekassen Vendsyssels Fond, de har bevilget 50.000 kr. til projektet,
hvilket betyder at vi måske også kan få nogle af de gode ideer der er
kommet frem undervejs med i løbet af året, men det tager vi op på
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen
Vi planlægger at afholde generalforsamlingen i uge 24, hvor vi efter de
nuværende regler må være op til 100 personer indendørs.
I vil snarest få dato, tid og sted, så I kan reservere aftenen til en
udbytterig fælles drøftelse af Sejlklubbens status og fremtidige
muligheder.
Afslutning
Genåbningen giver flere muligheder for at samles omkring
arbejdsopgaver og sejlsport herunder kapsejlads der starter den 5. maj,
men er stadig lidt en begrænsning for de mere sociale aktiviteter.
Der sker dog noget hele tiden så vi er meget positive med henblik på en
god sejlersæson hvor der også bliver mulighed for de festlige indslag
sidst på sommeren.
Med venlig hilsen
På vegne af bestyrelsen
Henrik Nygaard

