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Information til medlemmer af Gyldendal Bådlaug. 

Kære medlem 

Sæson 2016 er kommet godt i gang.  De fleste af havnens både er nu i vandet og sejlklar. 
Efter den utrolige dårlige sejlsæson i 2015 har vi alle set frem til 2016 – og indtil nu tegner det jo til en 
fantastisk sejlsæson.   
Ungdomsafdelingen startede jo allerede i tidligt i april og har på nuværende tidspunkt haft flere sejladser 
end de havde hele sidste år.  
Onsdagssejlerne nyder deres aftenturer, der alle er blevet gennemført. De skiftes til at vinde og tabe, de 
vasker sejl og sejler på grund, kommer lidt til skade og skal syes, tyvstarter og meget andet bare for at få 
fingrene i den eftertragtede ”FJUMRE POKAL”. Det er for øvrigt stadig muligt at komme med som gast om 
onsdagen der mangler gaster til et par både. så mød op en onsdag kl 18:15 med redningsvesten klar – så 
finder vi en plads. En enkelt båd fra Gyldendal var med i Palbycup Fyn rundt – med uden vind kan man ikke 
sejle og efter mere end et døgns sejlads udgik Olivia (Esben Madsen og besætning) som talrige andre både 
af sejladsen. Olivia skal på kapsejlads igen den 11/06/16 denne gang Mors rundt. Det ser ud til at det vil 
blæse lidt den dag. 

Der er nogle arrangementer her op til sommerferien vil jeg gerne agitere for. 

v Den 23. juni fra kl 18:00 Sankt Hans aften, pak en madkurv og kom til klubhuset. 
Her er grillen klar fra kl. 18:00. Kl 21:00 er der bål og båltaler er Pastor Emeritus Bent Ole 
Pedersen. Der er også mulighed for at børn og barnlige sjæle kan bage sig et snobrød. 
 

v I weekenden den 25.-26. juni 2016  
Afholder vi den årlige familietur. Se opslag og tilmeld dig i klubhuset. 
Turen går i år til Ejerslev på Mors hvor vi mødes til fælles kaffe lørdag kl 15:00 
BEMÆRK hvis vi skulle få så ringe vejr at det ikke dur at sejle til og fra Mors 
Laver vi tilsvarende arrangement i klubhuset i Gyldendal. 
 

v Onsdag, torsdag og fredag i uge 26 afholder ungdomsafdelingen deres årlige 
sommersejlerskole, tilmelding er uddelt – husk at tilmeldingsfrist er den 20. juni 2016. 
 

I øjeblikket arbejdes der med at få malet klubhuset færdigt inden Sankt Hans. Der er også nogle andre små 
arbejder der skal færdiggøres, så hvis du har en ledig stund så kontakt Erik Ælmholdt eller Erik Villers, fra 
bestyrelsen så vil de anvise dig. 

Jeg vil lige gentage opfordringen, til motorsejlerne og motorbådssejlerne, fra sidste infobrev, vi har nemlig 
ikke rigtigt hørt fra jer endnu. 

En stor velkomst skal lyde til de mange nye medlemmer vi glæder os til at være sammen med Jer. 

Jeg vil ønske jer alle en dejlig sommer  –  formand Lissie Hermansen  

-Vi ses på havnen og fjorden - 
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