
 
 

Information til medlemmer af Gyldendal Bådlaug  

Kære medlemmer, så er sejlsæsonen 2016 slut, bådene er igen ude af vandet og står rundt                
omkring i deres stativer. Motorerne er blevet vinter præpareret, så de kan tåle frosten når den                
kommer. 

Vi kan se tilbage på det der var en god sommer hvor der er blevet sejlet flittigt – vejret har                    
været til alle former for sejlads og aktiviteter på vandet. 

Alle vore arrangementer har nydt god opbakning, og julefrokosten i november trak 46 til gilde. 

Det er dejligt at I møder op og deltager – når vi byder ind og de frivillige yder en stor indsats                     
for vi kan være sammen i klubben.  

Ungdomsafdelingen har i den forløbne sæson haft mange mandage hvor vejret har vist sig fra den pæne                 

side og der er blevet sejlet i optimistjollerne – men der er også sejlet i de større både, til stor fornøjelse                     

for alle. Også her har der været mange frivillige i gang. 

Klubhuset blev rengjort ved sæsonstart og i løbet af sommeren er det blevet malet udvendigt og det er                  

renoveret lidt hist og her. Huset og de grønne områder bliver passet hele sæsonen, så det altid er                  

indbydende at komme til, hvad enten du er medlem af klubben eller er gæstesejler der anduver vores                 

havn.  Dette bliver også gjort med glæde af frivillige kræfter. 

Vi har længe savnet vores hjemmeside og nu er den ved at være i luften igen. Frivillige har dannet et                    

Webudvalg der har været i gang med at udforme vores helt nye hjemmeside. Hjemmesiden er i et nyt                  

design og på en ny platform. De intentioner og ideer den gamle hjemmeside var bygget op over er bragt                   

med til den nye hjemmeside, således at det stadig vil være muligt, at finde tidligere informationer og                 

anden historik, billeder m.v. – dog kan det være det står anderledes og være opdelt på en anden måde.                   

Besøg hjemmesiden www.gyldendalbaadlaug.dk, surf omkring og send en besked til udvalget hvis du har              

nogle gode ideer til indhold. Til sæsonstart vil hjemmesiden være trimmet, og herefter blive løbende               

opdateret så vigtige informationer om sejlads og arrangementer kan læses der.  

En stor tak skal lyde til alle Jer, der i bruger jeres fritid i og for klubben – uden jeres store arbejde – vil der                         

ikke være en klub. 

Nu er det vinter og vi i bestyrelsen er i gang med at planlægge sæson 2017. En sæson vi glæder os til at                       

præsenterer for Jer på Generalforsamlingen den 11. marts 2017. 

Bestyrelsen ønsker hermed klubbens medlemmer og familier,  en  rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Vi ses i sæson 2017 

Lissie M. Hermansen 
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