Nyhedsbrev 2, Oktober 2017

HØRBY BÅDELAUG

TRETRINSRAKETTEN
Juni blev en begivenhedsrig
måned på havnen. Se
billeder og klip herunder:
•
•
•

"Musik i Skumringstimen"
o 18. juni
"Mit kæreste eje"
o 21. juni
"Set. Hansfest for
medlemmer og venner"
o 23. juni

Du sidder nu og læser sejlklubbens seneste udgivelse i form af et nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet vil indeholde de seneste måneders nyheder og aktiviteter fra
havnen. Kommende aktiviteter vil også kunne læses her.
Nyhedsbrevet vil holde interesserede ajour med havnens aktivitetsniveau og
forhåbentlig give medlemmer, som ikke er på klubbens hjemmeside jævnligt,
en opsummering af seneste nyheder fra hjemmesiden.

SEJLSÆSONEN ER NU SNART SLUT FOR DE FLESTE
Bådene hales på land 28. Og 29 oktober 2017

Tider vil snart være tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset

Standeren stryges søndag d. 29. oktober kl. 12:00.
---------------------------------------------------------------------------Landpladsen er flere steder blevet rettet og planet for ujævnheder

Alt dette på bare en uge.
Se eller gense ”Mit kæreste
eje-programmerne” her:
Program 1, 4. september
Program 2, 11. september
Program 3, 18. september

---------------------------------------------------------------------------UDDYBNING AF HAVNEN.
På trods af det meget uheldige tidspunkt for uddybning af havnen, vil
bestyrelsen gerne takke medlemmerne for at vise tålmodighed og herunder
de som havde mulighed for at hjælpe i dagtimerne under arbejdet med at
flytte rundt på bådene.
Se billeder fra arbejdet HER

» Sejlerudtryk for feinschmeckere;
Muffedej-skonnert, er en tremastet
skonnertbrik; Så ved man det!!

”SEJLER TILSEJLER”
Kontakt os
Hørby Bådelaug
Hørby Færgevej 45
4300 Holbæk
Havnefoged Jan H, tlf. 20299960
Hoerby2016@gmail.com
www.hoerby-havn.dk

På hjemmesiden er nu også oprettet en side med medlemmernes egne
sejleroplevelser/ideer/billeder.
Se første indlæg HER
Har du også lyst til at dele ovenstående kan du maile til havnens
mailadresse: hoerby2016@gmail.com

HAVNEPROJEKT
Bestyrelsen har besluttet at henlægge forslag til etablering af deponi ved
havnemole, efter medlemshenvendelser. Forslaget vil blive bragt op på en
generalforsamling til videre debat. Øvrige visionsoplæg pågår som planlagt.
Læs det oprindelige projektoplæg HER
Læs artiklen i Nordvestnyt HER

Nyhedsbrevet er skrevet af:
Webmaster, Mogens Hansen

