
Hej alle.

Corona virus : hærger stadig, og det sætter sine spor i sejlklubbens aktiviteter.

Bådisætning d. 18. april : forløb over al forventning, og endda hurtigere end vi
havde beregnet. Holdet bag isætningen siger alle tak for jeres hjælp. Vi påtager 
os gerne opgaven med at få bådene op igen til efteråret, dato er dog endnu ikke 
fastlagt. Der vil blive fremsendt mail omkring tilbageflytning af stativer, til 
berørte bådejere, men allerede nu må i gerne sørge for navn på stativerne.

Standerhejsning d. 2. maj : bliver gennemført , men kun af bestyrelsen, i skal 
dog ikke snydes, det hele vil blive optaget på video, og lagt på hjemmesiden og 
facebook gruppen efterfølgende.

Onsdagssejladser : Der hersker stadig forvirring om hvor mange der må være i
bådene, og hvilke relationer de skal have. Derfor har bestyrelsen besluttet at 
onsdagssejladserne er udskudt på ubestemt tid. Startprocedure og baner er 
vedhæftet som fil, så kan i studere dem i ledige stunder.

Ny havnefoged : Kim Kjær Hansen, er blevet ansat som ny havnefoged, og vi i 
bestyrelsen forventer os meget til det fremtidige samarbejde.

Pladsnummer på båden, det er Kims intention at disse skal være påsat. Mangler 
du dit pladsnummer, henvend dig da til Kim.

Klubhuset : Det er stadig gældende at max. 10 personer må opholde sig i 
klubhuset, og der skal holdes en indbyrdes afstand på 2 meter. Det er klubbens 
medlemmer, der opholder sig i klubhuset, der er ansvarlige for at dette 
overholdes.

De unge mennesker er begyndt at opholde sig på terrassen, kig lidt efter.

Udsatte aktiviteter m.m. : Så snart der er klarhed over corona situationen, og 
når landet lukkes mere op vil vi prøve at gennemføre forårets aflyste aktiviteter 
blandt andet biograftur, medlemsmøde m.m.

Ny information : så snart der er nyt, vil vi fremsende mails om dette.


