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Nyhedsbrev

Kære Alle,

Sommeren er gået og I har forhåbentlig haft nogle skønne måneder med masser af
sejlads og hygge med familie, venner m.fl.
Coronaen er fortsat noget vi skal passe på og leve med, men de fleste er nu
vaccinerede og restriktionerne er på vej til at være et overstået kapitel.
Bestyrelsen håber at den positive udvikling med Coronaen fortsætter, så vi ikke igen
skal lukke ned for de sociale aktiviteter.

Bestyrelsen holdt møde 29 AUG med bl.a. følgende punkter:

- Den udsatte generalforsamling afholdes 02 OKT, kl. 1400.

Siden sidst:

- Kulturdag 17 JUN: Hyggelig aften med fremmøde at primært lokale fra Lihme
by.

- Fælles arbejdsdag 19 JUN: Mange medlemmer var mødt op og næsten alle
arbejdsopgaver blev gennemført.

- Udskiftning af facadebekl. og vinduer er afsluttet. Evt. forbedring af ydre
inddækning af vinduer vurderes/udbedres af bådlauget.

- Rengøring af klubhus hver dag er værdsat af både egne medlemmer og
eksterne brugere. Rengøring i weekender foretages af bådlauget og flere
medlemmer har taget en tørn.

- Døren fra opholdsstuen til fordelergangen ved toiletter har været afmonteret
af ukendte personer og stillet ind i et af de aflåste store baderum.

- Skiltning til offentlige toiletter/bad bør snarest opstilles på havn og
shelterplads, da mange benytter klubhusets faciliteter pga. mangler oplysning.

Kommende aktiviteter:

- Generalforsamling 02 OKT.
- Venø Rundt 25 SEP.
- Afriggerfest 25 SEP.
- Fælles bådoptagning 15 og 16 OKT.
- Julefrokost besluttes efter generalforsamling.

Eventuelt:

- Klubhuset har i år haft et større “svind” i teskeer og termokander. Nødvendigt
at foretage nyanskaffelser.

- WOOP er en APP udviklet af dansk spejderkorps…kan muligvis anvendes i
f.m. orienteringssejlads for bådlauget.
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- Forslag om en “fest/frokost” før sæsonstart næste år, hvor medlemmerne kan
udveksle planer, ideer og aftaler inden bådene kommer i vandet.

- Forslag om en årlig “dyst” med alle foreninger i Gyldendal og omegn, hvor
man lærer hinanden bedre at kende og kan koordinere diverse datoer og
aktiviteter.

P.B.V.
Henrik


