Nyhedsbrev 5. juli 2021
Kære alle
Hermed lidt opdatering omkring aktiviteterne i Mariager Sejlklub.
Nyt om opretning af stensætningen og kystlinjen
Vi må desværre konstatere at der kom endnu en udsættelse, men!
De begynder i denne uge at tage sten op ved regnvandsudløbene og
køre lidt af sedimenterne væk, så der kan arbejdes intensivt på
opretning af stensætningen og kystlinjen fra næste mandag.
Det forventes at blive gjort færdigt i løbet af uge 28.
Det er aftalt at de genopretter dybden på 2 m nordøst for B-broen, med
gravemaskinen, så langt ud som det kan lade sig gøre.
Det løser nok ikke alle udfordringerne, men nu må vi se, hvor meget det
hjælper.
Det betyder altså, at der fra i dag og hele næste uge, ikke må
parkeres ved stensætningen inden for linjerne/markerings
pælene.
Vandlegepladsen indvies lørdag den 9. juli
Vandlegepladsen sættes op torsdag den 7. juli og skulle så være klar til
indvielse lørdag den 9. juli, det kan give lidt trængsel på
parkeringspladsen, men lad os hjælpe hinanden med at få det til at
lykkes.
Projekt, Nye sejlere på vandet, er sat i gang
Samarbejdsudvalget er ved at finde et par både til starten af projekt,
Nye sejlere på vandet, så der kan lægges fra land til august.
Det har været svært at få fondstilskud, så nu prøver vi at finde andre
veje. Tryg Fonden har dog bevilget os tilskud til sikkerhedsudstyr, så det
skal vi arbejde videre med.
Grillaften den 17. juli
Se vedhæftede opslag. Opslag hænger også på havnen.

Grill aften 14. august
Opslag ikke lavet endnu, men den bliver til noget.
Eventudvalget
Det nye eventudvalg er kommet godt fra start og der er gang i
planlægningen af årets events.
Lysregatta og Waterfestival, som løber at stablen den 11. september
2021.
ELRO har bevilliget Mariager den sum penge, som der var søgt hjem til
Waterfestival i maj. De bliver brugt på Waterfestival i løbet af dagen,
hvor vi har Regatta om aftenen. Derfor kommer dagens aktiviteter til at
stå i vandets tegn og vi holder vores lysregatta om aftenen.
Du kan derfor allerede nu gå i tænkeboks i forhold til at pynte båden
med lys. Mere om disse arrangementer efter sommerferien.
Opdateret aktivitetskalender
Vedhæftet er opdateret aktivitetskalender, som bliver lagt på
hjemmesiden snarest muligt. Vi håber på Corona bliver væk, så vi kan
gennemføre arrangementerne på vanlig vis og dog!
Fejring af årets resultater ved en julefest 27. november
Gå ikke glip af denne fest, så sæt allerede nu X i kalenderen!
På grund af Corona er vi nogle festarrangementer bagud og det vil vi
gerne råde bod på, ved at lave en fest. Vi vil gerne løfte sløret lidt:
Temaet bliver ”Jul” og festen holdes i Den gamle Biograf i Mariager.
Hvis du har lyst til at lave lidt underholdning i løbet af aftenen, så sig
gerne til. Der kommer mere om julefesten efter sommerferien.
Dette betyder at tidligere julefest som var planlagt til den 20. november
aflyses.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

