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Nyhedsbrev
Påsken står for døren og det betyder at bådene skal i vandet lige om lidt - fælles
søsætning 16 og 17 APR….starter begge dage kl. 0730.
Restriktioner i f.m. Coronaen er lempet for udendørs aktiviteter - dejligt for udendørs
aktiviteter og onsdagssejlads.
Indendørs er restriktioner fortsat gældende, hvilket betyder at klubhuset fortsat skal
holdes lukket!
Det er vigtigt at vi alle passer på og ikke bliver for “staldkåde”......vi skulle
nødigt opleve en ny nedlukning!
Generalforsamlingen er udsat indtil en lempelse af Corona-restriktioner tillader at
denne kan afholdes. Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen
kan afholdes…….bestyrelsen foretager dog en ændring i konstitueringen, idet
Torben H. overdrager jobbet som kasserer til Mark.
Aktiviteter (opdateret i forhold til nyhedsbrev FEB)
Foreløbig plan for sæson 2021 (restriktioner i f.m. Corona kan medføre ændringer):
- APR: Udskiftning af yderbeklædning på klubhus. Arbejdet er meget
støvende, hvorfor arbejdet først iværksættes når bådene omkring klubhus er
kommet i vandet.
- ???: Generalforsamling.
- 16-17 APR: Fælles søsætning. Start kl. 0730.
- APR: Fælles arbejdsdag.
- 01 MAJ: Start på onsdagssejlads (05 MAJ) med sejladsen Venø rundt.
- 23 JUN: Skt. Hans. - aflyses med stor sandsynlighed!
- 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.
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Klubhuset
Bestyrelsen vil overholde restriktioner for benyttelse og afsætte de nødvendige
ressourcer til at opfylde betingelserne for en genåbning, når denne engang kommer.
Respekter venligst regler opslået på indgangsdør!
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 er udsendt til alle medlemmer - sidste betalingsfrist 01 MAJ.
Bestyrelsen håber at alle medlemmerne fortsat vil støtte op omkring bådlauget selv
om mange aktiviteter påvirkes/begrænses af Coronaen.
Diverse
Information:
Bådlauget har i år een ungdomssejler - sejler i en af bådlaugets zoom-joller - træner i
Skive!
Skive Kommune har bevilget penge til udskiftning af 6 vinduer i klubhuset….arbejdet
er iværksat ved et lokalt tømrerfirma.
Der pågår p.t. høringer omkring åbningstider for broer i Limfjorden. Se venligst
vedhæftede………..send evt. bemærkninger til undertegnede!
Limfjordskredsen nedlægges (alle kredse nedlægges jf. beslutning i DS)....Der er
indkaldt til et møde i Skive vedr. etablering af et alternativ samarbejde til erstatning
for Limfjordskredsen…….kontakt venligst undertegnede, hvis I har bidrag til dette
emne.
Unge mennesker har gennem vinteren muntret sig med at smide større sten ud på
isen i havnebassinet - vær opmærksom...de ligger nu på bunden...specielt omkring
slæbestedet!!!
Bådlauget har ansøgt Skive Kommune om deltagelse i strandrensning….giv lyd, hvis
I har lyst til at deltage!
God påske!!!
P.B.V.
Henrik
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