NYHEDSBREV FOR
EGENSE SEJLKLUB
FEBRUAR 2016
Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub.
Dette er 1. nyheds brev der afløser ”Kølsvinet”, klubbladet der nok vil
være savnet af nogen, men af andre vil dette nyhedsbrev blive hilst
velkommen, således at Egense Sejlklubs medlemmer er hurtigere opdateret
og får sidste nyt direkte i deres indbakke. Inkl. Referaterne fra
bestyrelsesmøder.
Som vedtaget på Ordinær generalforsamling 30/1 2016 er nyhedsbrevet
fremtiden for Egense sejlklub. I som medlemmer kan være
medbestemmende på indhold og udformning. Så kom gerne med ris/ros og
ideer. Der bliver som aftalt kopieret et antal nyhedsbreve til medlemmer
uden mail adgang, disse kan afhentes i klubhuset.
Face Book:
Nogle har oplevet forandringer i Egense sejlklub gruppen – bestyrelsen har
enes om at ændre for betingelserne på den offentlige gruppe – således alle
indlæg godkendes at administrator. Men samtidig er der oprettet en lukket
gruppe, hvor ordet er frit, så længe der afholdes en god etisk tone. Så bed
om medlemskab på: Egense sejlklub eller Egense sejlklub for medlemmer.
Fra Bestyrelsen:
Tak for jeres indsats til afgået formand Erik Quist Andersen og afgået
kasserer Morten Svoger. Suppleanter Kaj Larsen & Per Jensen.

Ordinærgeneralforsamling har givet nye ansigter og vi siger velkommen
til Hans Jørgen Thrysøe, Erling Kristensen, Jørgen Bang Simonsen og
Jan L. Larsen, vi glæder os til samarbejdet.
Og i skrivende stund har Kassereren indmeldt 8 nye medlemmer i systemet
og stort velkommen til jer og god fornøjelse i Egense Sejlklub.
Nogle medlemmer vil opleve et opkald for at bestyrelsen sikre, at vi har de
korrekte oplysninger til opkrævningerne, så vær evt. behjælpelig og udfyld
et dataskema eller kig forbi kontoret på en af vinterens kontor dage:
TORSDAGE kl. 14-16 eller send til: egense-sejlklub@live.dk
Fra Havneudvalget:
Der vil i dette brev være medsendt datoer for arbejdsdage på weekenddage
og på hverdage, så alle har mulighed for at hjælpe og give en god frivillig
indsats. Der vil snarest blive udsendt en ”to do liste” så har du ikke
mulighed for at give fremmøde på de planlagte dage, da kontakt en af
tovholderne Jan & Hans Jørgen og byd ind med, hvilken opgave du/I
ønsker at byde ind med på egen hånd, og I kan aftale nærmere med henblik
på materialer osv.…
Fra fest/aktivitetsudvalget:
Byder Nadia Brasen velkommen som ny indvalgt medlem i udvalget og
der afholdtes planlægnings møde 3/2-16, hvor der blev planlagt og
organiseret. Hold øje med kalenderen og mød op og deltag.
Nyt vedr. TORM stævne:
Torm og NØJ (nordøstjysk kreds), DS (Dansk Sejlunion) bliver tre
forkortelser der vil dukke op igen og igen i 2016 – Da vi i Egense Sejlklub
er udvalgt til det store kapsejllads stævne. Nærmere vil følge. Første
orienterings møde for samarbejdes partner bliver afholdt 18/2 og har I
noget I tænker der kan bidrages med, da endelig sig til. Vi skal bruge
mange hænder og midler.
http://www.sejlsport-nord.dk/showArt.aspx?id=130

http://www.sejlsport.dk/ungdom/torm-grandprix
TORM Ungdoms Grandprix
Europe, Laser Standard, Laser Radial, 29er samt Hobie 16 SPI
27. - 28 aug.

Egense Sejlklub / Nordøstjysk Kreds

Medsendt vedhæftet er: Referat bestyrelsesmøde d. 30/1-16 & 11/2-16,
samt referatet fra Ordinær Generalforsamling 30/1-16. Opdateret kalender.
Opdateret dataskema. Havmiljøvogter 2016. Horsens bådeværft messe.
På bestyrelsens vegne
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