
Orientering fra bestyrelsen i Gyldendal Bådlaug FEB 2019

Kære Alle,

Nu nærmer sig tiden hvor bådene skal i vandet – dejligt!

Bestyrelsen har ikke været i vinterhi, men har iværksat flere tiltag, som vi håber at medlemmerne 
vil tage vel imod:

- Varmepumper i klubhus (bedre klima i huset og dejligt for medlemmerne i de kolde perioder af 
sæsonen). Ansvarlig: Husudvalg.

- Nye dispensere (sæbe og papir) til toiletterne – opsættes i f.m. fælles arbejdsdag.

- Mulighed for anvendelse af en opvaskemaskine til bådlaugets arrangementer….ikke til daglig 
”klatvask”. Ansvarlig: Husudvalg.

- Et bedre TV (brugt) til TV-stuen.

- Medlemmernes mulighed for anvendelse af bådlaugets materiel forbedres – mere herom senere.

- Udkast til aktivitetskalender 2019 er lagt på facebook og hjemmeside – Kontakt venligst 
bestyrelsen, hvis du har gode ideer eller har mulighed for at give en hjælpende hånd til de enkelte 
aktiviteter. Den nye bestyrelse vil efter generalforsamlingen udsende den endelige 
aktivitetskalender.

- Kaffeklubben har fået en god modtagelse og kaffen vil måske blive nydt på fjorden, når bådene er 
kommet i vandet og vejret arter sig.

- Hjemmesiden trænger til en forårsoprydning og opdatering – kommer snart.

- Hjemmesiden overvejes desuden suppleret med et forum, hvor man kan finde sammen om lille tur 
på fjorden, drøfte teknik og materiel m.m. - følg med på hjemmesiden.

Sponsorer:

- Den gamle aftale med bådlaugets hovedsponsor, Sparekassen Vendsyssel, er udløbet i 2017, men 
fortsætter med en nylig indgået aftale frem til MAR 2021.

- Aftalen med OK kræver at bådlauget hvert år finder 10 nye, der vil anvende OK-kort i f.m. køb af 
brændstof m.m. Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig OK-ordningen – det haster, da 
sidste frist er ultimo april. Kontakt kassereren eller find de nødvendige formularer i klubhus 
eller på hjemmesiden.

Diverse:

- Kapsejladsudvalget forventer samme antal både på vandet som i 2018, men ser gerne at flere 
melder sig ind i ”kampen på vandet” - prøv det….der er plads til alle!!!!

- Husudvalget glæder sig til den nye sæson og har snart udarbejdet en liste over 
vedligeholdelsesopgaver, der gerne skal fixes på fælles arbejdsdag 27 APR………..mød op og få en
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hyggelig dag, hvor vi i fællesskab kan gøre ”huset” klar til sæson 2019……...der er brug for 
alle…...også dem, hvor hænderne ikke er skruet ordentlig på :-)

- Ungdomsudvalget er ikke på plads, men vi håber at vi også i 2019 får et antal unge på vandet.

- Festudvalget er klar til endnu en sæson :-)

- Bådlauget deltager p.t. i møder vedr. ”Skive Mødet” 04 MAJ. Omfang af opgaver/aktiviteter er 
endnu ikke fastlagt, men vi får behov for et antal hjælpere – mere herom senere!!!


