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Nyhedsbrev 
 

Året går på hæld og næsten alt er gjort klar til vinterens kulde og rusk! 
 
2020 vil primært blive husket for Coronaen og alle de restriktioner vi alle skal huske 
på i dagligdagen.  
Tak til alle medlemmer for at støtte op omkring bådlauget og efterleve de pålagte 
restriktioner, så vi kan passe på hinanden. 
Vi skal dog ikke glemme alle de dejlige oplevelser som året trods alt bød på…...og 
ikke at forglemme at 2020 blev året, hvor Long John brød Corinna’s lange 
sejrsrække og tog den samlede sejr i kapsejlads. 
 
Bestyrelsen holder p.t. ikke møder, men er i gang med opgørelse af året der gik 
(aktiviteter, klubhus, materiel, medlemsliste og økonomi), så vi er klar med data til de 
årlige indberetninger i januar måned. 
 
Generalforsamlingen er planlagt afholdt 13 MAR. Der er behov for “nyt blod” til 
bestyrelsen, idet flere bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller. Giv venligst lyd 
fra dig, hvis du vil tage en tørn i bestyrelsen eller har en “formand” i maven. 
 
Coronaen vil forhåbentlig langsomt slippe sit tag i 2021, så bådlauget igen kan få 
gang i de sociale aktiviteter. 
  
Foreløbig plan for sæson 2020 (restriktioner i f.m. Corona kan medføre ændringer): 

 
- JAN: Udskiftning af yderbeklædning på klubhus (bestyrelsen mangler 
frivillige til at pille den gamle beklædning ned - giv lyd, hvis du har mulighed 
for at give et nap med). 
- 13 MAR: Generalforsamling. 
- 16-17 APR: Fælles søsætning. 
- APR: Fælles arbejdsdag. 
- 01 MAJ: Start på onsdagssejlads (05 MAJ) med sejladsen Venø rundt. 
- 23 JUN: Skt. Hans. 
- 25 SEP: Afriggerfest. 
- OKT: Fælles bådoptagning. 
- Onsdage, kl. 1000: Onsdagskaffe i klubhuset. 

 
Følgende aktiviteter behandles/fastlægges efter generalforsamling i 2021: 
- Ungdomssejlads. 
- Erstatning for familieturen. 
- Julefrokost. 
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- Lørdagstur hver 14. dag i sæsonen, hvor man mødes i klubhuset og 
afhængig af vejr og vind sejler en tur (fx. til en af vores nabohavne), drikker en 
kop kaffe og tager hver til sit. 
 

 
Bådejernes planer for næste sæson og drømmen om nye dimser og grej er 
forhåbentlig ved at tage form - så fortvivl ikke….vinteren går hurtigt, når alt dette skal 
være klar til søsætning i APR. 
 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt 
nytår! 

 
 

VI SES I DET NYE ÅR! 


