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Tabt nøgle
En af vore medlemmer har tabt sin nøgle i
klubhuset. Er du den, der har fundet nøglen, så
aflever den til en af bestyrelsesmedlemmerne
eller på havnekontoret, så sørger vi for at det
uheldige medlem får sin nøgle igen.

Aflysning
Foredraget om Havhingsten den 12. september
må desværre aflyses i denne omgang, da foredragsholderen af sin arbejdsgiver er blevet sendt
til udlandet med meget kort varsel.

Ferieoplevelser
Har I haft en sjov oplevelse eller har nogle
interessante billeder med lidt tekst til, så kontakt
Dennis via hjemmesiden og del Jeres interessante
oplevelser med vi andre.

Ny hjemmeside
Klubben har fået ny flot hjemmeside.
Her kan I følge med i hvad der sker i klubben. Se
de kommende aktiviteter, se de seneste
nyhedsbreve samt referater fra bestyrelsesmøder
mv.
Herunder blot et par ”klip” fra hjemmesiden.

Brug af klubbens gasgrill
Gasgrillen står i "garagen" på hjørnet nærmest
den gule mastekran. Klubhusnøglen passer til
hængelåsen. Du skal selv medbringe gas.
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”Ren havn” dag
Fredag den 29. august blev en lidt speciel dag.
Jesper havnefoged havde inviteret til arbejdsdag
fra kl. 16.00 til 20.00 med efterfølgende spisning.
DMI havde i deres vejrmelding lovet regnvejr der
skulle starte kl. 16 og være overstået kl 20.
OG VEJRMELDINGEN PASSEDE - ØV.
Kort før kl. 16 åbnede sluserne sig. Vi var ca. 30,
der mødte ind på bålpladsen, hvor bålet var
tændt. Der var sat 2 pavilloner op ( Jesper havde
også set vejrmeldingen ) og kokken ( Finn ) var i
gang med forberedelserne. Opgaverne, der blev
reduceret på grund af vejret, var at gennemgå
alle broer og notere alt hvad der trænger til en
kærlig hånd. Træ, der trænger til at blive skiftet,
manglende lys, en stikkontakt, der ikke virker,
noget der sidder løst, manglende redningsudstyr
mv.
Efter veludført arbejde mødtes vi igen ved bålet
og nu var der nyristede ”søslanger” fra Tina’s
pølser.
Der var så meget fart på grillen at den kunne
holde regnen væk. Finn stod i tørvejr under
pavillonen og vendte pølser og brød til den store
guldmedalje. Kun hænderne kom ud i regnen.
Blandt den rigelige mængde af tilbehør, skal
chilien lige nævnes. Den ville ”frem i verden” og
krævede et dyk i øl eller sodavandskassen for at
slukke halsbranden.

24. oktober kl. 17.30 – mørbradgryde ( 50 kr. for
mad – drikkevarer for egen regning ) samt film Amatører til søs.
02. november kl. 14.00 - standernedhaling.
25. november kl. 19.00 – generalforsamling.
07. december kl. 14.00 – gløgg og æbleskiver
( 20 kr. )
Det var lidt om hvad der kommer til at ske i den
kommende tid.

Martha dagen den 20.
september kl. 14
Og hvad er så en Martha dag - jo - vi ser på
"storskærm" den danske film Martha i en times
tid - for ikke at blive overanstrengt ( hvilket man
ikke blev på Martha ) holder vi en pause og spiser
en let buffet som kunne være serveret på
Martha. Vi drikker øl og O. P. Anderson til.
Derefter ser vi resten af filmen.
Klubhuset vil denne dag blive pyntet op med
diverse maritime genstande. Sidste år var en del
af de deltagende ”Martha maritimt” udklædt –
hvilket er helt frivilligt.
Deltagelse i arrangementet koster kr. 60 incl.
mad, en øl samt snaps.
Tilmeldingsfrist til dette arrangement er den 15.
september.

Datoer til kalenderen.
20. september kl. 14.00 Marthadag.
Oktober/november arrangeres vinsmagning men
den endelige dato er ikke fastlagt endnu.

Indbetaling af deltagergebyr på konto 5475
8025457 er lig med tilmelding.
Navne på deltagerne må gerne oplyses, så vi
undgår dubletter.
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Navne kan mailes til jbs2@simonsen.mail.dk
eller navnene kan skrives på en seddel og lægges
i postkassen ved klubhuset.
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