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Nyhedsbrev 
 

Kong vinter har lige for tiden godt fat i Danmark, men lige om hjørnet venter 
forhåbentlig et varmere forår, så forberedelsen og nedtællingen til søsætning så 
småt kan begynde! 
 
Coronaen har stadig lagt en dæmper på aktiviteterne og det er p.t. usikkert hvordan 
den vil udvikle sig og sætte sit præg på 2021. 
 
Generalforsamlingen, planlagt til 13 MAR, kan efter al sandsynlighed ikke 
gennemføres pga. Corona! Bestyrelsen udsender separat meddelelse vedr. 
aflysning/gennemførelse senest 20 FEB.  
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. 
 
Aktiviteter (opdateret i forhold til julebrev) 
Foreløbig plan for sæson 2021 (restriktioner i f.m. Corona kan medføre ændringer): 

- MAR: 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. Tidspunkt for opstart i 

2021??  
 

Følgende aktiviteter behandles/fastlægges efter generalforsamling i 2021: 
- Ungdomssejlads. 
- Erstatning for familieturen. 
- Julefrokost. 
- 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. 

 
Klubhuset 
Bestyrelsen vil overholde restriktioner for benyttelse og afsætte de nødvendige 
ressourcer til at opfylde betingelserne for en genåbning, når denne engang kommer. 
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Materiel 
Bådlauget har meget dejligt materiel, som gerne udlånes til medlemmerne - gør nu 
brug af det! Materiel skal helst bruges...men også vedligeholdes….kontakt 
bestyrelsen, hvis du er interesseret. 
 
Kontingent 2021 
Opkrævning udsendes i FEB med sidste betalingsfrist 01 MAJ eller inden 
generalforsamlingen, hvis man vil være stemmeberettiget på denne. 
Bestyrelsen håber at alle medlemmerne fortsat vil støtte op omkring bådlauget selv 
om mange aktiviteter påvirkes/begrænses af Coronaen. 
 
Diverse 
Information: 
Havnen har startet et større projekt, der har til formål at gøre havnen endnu mere 
attraktiv for alle brugere/besøgende. Projektet er i opstartsfasen, men ser meget 
lovende ud. 
 
Formanden har deltaget i et on-line møde med Dansk Sejlunion og andre foreninger 
i Jylland. Formålet var at høre om status i de enkelte foreninger og give inspiration til 
evt. nye måder at gøre tingene på i denne Corona-tid. 
 
Bådlaugets sponsorkontrakt med Sparekassen Vendsyssel udløb i 2020, men 
forventes fornyet i år. 
 
Inspiration: 
E-sport vinder frem i Dansk Sejlunion. Medlemmer, der har prøvet eller er 
interesseret i e-sailing, må gerne kontakte formanden…...så kunne vi evt. udbrede 
kendskabet til denne form for sejlads. 
 
VHF-kursus kan gennemføres on-line…...så mangler du vhf-certifikatet er dette 
måske en hyggelig vintersyssel. 
 
DRTV har en serie “Team Bachstad”, sæson 6 er sejlads i vikingernes fodspor. 
Sejladsen foregår i et “håndværkertilbud” og kan varmt anbefales….grundstødning, 
motorproblemer m.m. er dagligdagen på de russiske floder! 
 
 

P.B.V. 
Henrik 


