Nyhedsbrev 20. august 2021
Kære alle
Herunder er vigtige nyheder, som har stor betydning for
efterårets aktiviteter og brug af mastekranen!
Hjælp ønskes:
Lørdag den 11. september 2021 afholdes der, som tidligere skrevet ud
Waterfestival/Lysregatta. Eventudvalget mangler akut hænder til at give
en hjælpende hånd, både før under og efter arrangementet. Hvis vi
hjælpes ad, så glider arrangementet meget nemmere.
Vedhæftet er hjælpeliste over de punkter, som der skal bruges hjælp til.
De punkter, som ikke er markeret med grønt er de punkter, der mangler hjælp til.

Send gerne en SMS eller mail til Jan Johansen med de punkter, som du
gerne vil hjælpe med. Hvis du har spørgsmål så kontakt:
Jan Johansen tlf.: 21 28 90 58 - mail: jan.johansens@gmail.com
”Hop i havet” den 22. august 2021 kl. 10-12 på havnen:
Vi glæder os til at ser på havnen ved salt centret og ved Mariager
sejlklub til ”HOP I HAVET” som er en del af et landsdækkende
arrangement.
Trygfonden kommer og tjekker redningsvestens sikkerhed og
sejlklubben demonstrerer ”mand overbord” og meget mere.
Forbedring af sikkerheden ved brug af ny maskekran:
For at højne sikkerheden omkring brugen af den nye mastekran har
bestyrelsen vedtaget, at igangsætte et uddannelsesprogram, som
medlemmer af Mariager Sejlklub, der fremover ønsker at kunne betjene
mastekranen, skal deltage i. Uddannelsen gives i forbindelse med et
orienteringsmøde, der afholdes i sejlklubben med hjælp fra en erfaren
kranunderviser torsdag den 16/9-21 og tirsdag den 21/9-2021.

Orienteringen forventes at vare ca. 2 timer og der er plads til alle
interesserede (man skal kun deltage den ene aften)
Tilmelding: senest den 14/9 2021 til Ulrik på mas.sekretaer@gmail.com
Julefest:
Husk at sætte X i kalenderen til lørdag den 27. november 2021, hvor
medlemmerne inviteres til julefest i ”den gamle biograf”. Her skal vi
have indhentet noget af det vi måtte aflyse de sidste 1½ år.
Optagning af både:
Husk at skrive dig på listen til optagning, hvis din båd skal have en
landplads i sejlklubben. Listen hænger i glasskabet på klubhuset under
trappen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

