Nyhedsbrev 1, februar 2018

HØRBY BÅDELAUG

AKTIVITETER PÅ
BEDDING:
Marts:



Generalforsamling 2018
Bestyrelsesmøde

April:



Bådisætning 28. og 29.
april
Standerhejsning

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.

GENERALFORSAMLING 2018
Indkaldelse er nu udsendt og kan læses her:
Generalforsamling 2018
Kasserer John Lygaard har besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen
samt stoppe som kasserer.
Generalforsamlingen skal derfor vælge ny kasserer d. 25. marts.
Har du lyst eller kan anbefale et emne så er det tid at lægge hovedet i
blød.
Til orientering afholder den nyvalgte bestyrelse bestyrelsesmøde
straks efter generalforsamlingen kl. 14:00.
---------------------------------------------------------------------------I gennem vintersæsonen har der været heftig akitivitet i ud- og
indmeldelser i bådelauget.
På positivsiden er at der dd ikke er ledige pladser i havnen….
---------------------------------------------------------------------------”VILD MED VAND”. 9. JUNI 2018
Bådelauget deltager for første gang i det landsdækkende
arrangement ”Havnens dag”.
Årets overskrift er ”Vild med vand”. Havnen vil være spækket med
mangeartede aktiviteter, så bestyrelsen håber på mange deltagere og
selvfølgelig dejligt sejlervejr!
Læs mere om forberedelserne og mulige aktiviteter HER

ALSANG PÅ HAVNEN. 10. JUNI
KONTAKT OS
Hørby Bådelaug
Hørby Færgevej 45
4300 Holbæk
Havnefoged Jan H, tlf. 20299960
Hoerby2016@gmail.com
www.hoerby-havn.dk

Dagen efter arrangementet ”vil med vand” inviteres der igen til Alsang på
havnen.
Mere info følger

» Sejlerudtryk for feinschmeckere;
Hækbælge – Bølgerne som spreder sig skråt til
hver side bagved båden, når man sejler

”SEJLER TILSEJLER”
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

HAVNEFOGEDEN INFORMERER
Rensning af broer for alger: Der indkaldes til pligtarbejde
Nummerering af bådpladser: Alle med diverse måtter på broerne
som er placeret tættere end 10 cm fra brokant skal fjernes senest 1
april.
Nye stropper og spil til bådvognen er monteret.
Lørdag d. 2/6 bliver der opsat et telt på havnen, fordi der skal være
bryllup på havnen.

Nyhedsbrevet er skrevet af:
Webmaster, Mogens Hansen

