Kursusbekræftelse Trygfonden
Fadder lokalitet

Egense Sejlklub

Rep. Kursus
max 12 personer

1 x repeterende hjertestarterkursus a´ 3 timer - rep.3

Dato

Torsdag den 13. oktober

Klokken

16.00-19.00

Kontaktperson

Bettina

Telefonnummer

28107265

Adresse

Kystvej 1
9280 Storvorde

Instruktør

Torben Rehder

Telefon

2674 8099

Repetionskurser

Medbringes: Bevis og materialer fra foregående kursus. (Hvis haves)

Praktiske oplysninger

Praktisk påklædning anbefales, da en del af de praktiske øvelser foregår på
gulvet. Vi har brug for et stort lokale.
Instruktøren ankommer ca. 30 min. før undervisningen begynder.

Aflysning

Aflyses kurset senere end 14 dage før kursets begyndelse,
fremsendes faktura på kursusudgift.
Dette er dog ikke gældende hvis det skyldes vejret, så
deltagerne ikke kan nå frem.

Med venlig hilsen
Torben Rehder
Konsulent og
underviser

Safetygroup ApS
Mobil: 26 74 80 99 | Kontor: 20 72 75 08
Web: www.safetygroup.dk | E-mail: torben@safetygroup.dk
Tilmeld: nyhedsbrev | Besøg os på Facebook: facebook.com/safetygroupdk

MINI KITE Workshop
15/10 kl. 10.00-11.30;
23/10 kl. 14.00-15.30;
29/10 kl. 14.00-15.30
Design din egen drage.
Kite instruktør Shaun Hammargren
holder workshop
Du får udleveret en pakke med 49 x 49 cm drage og
en meget lang hale, en pakke farver til at designe
din egen personlige drage.
Når du er færdig med dragen, hjælpes vi med at
samle den og dragen er klar til at flyve op til 30
meter i luften. Når alle er færdig vil vi lave en
fælles flyvning og der er præmie for den der kan
først få dragen i luften, den der kan flyve højest,
den der har dragen længst i luften.
Aldersgrænse 5 -> ?
ALLE ER VELKOMMEN.
Gratis adgang
Egense Sejlklub byder på saft, pølsehorn og kage.
ET VILD MED VAND PROJEKT.

Krabbefiskeri og krabbevæddeløb på bane i

Indvielse af Krabbevæddeløbsbanen
15/10 kl. 11.30
Kom og vær med til indvielsen af
vores nye Krabbevæddeløbsbane.
Den røde snor vil blive klippet af den lokale byrådspolitikker
Christian Korsgaard.
Kom og vær med til en festlig dag på Egense Sejlklubs havn,
Kystvej 1, Egense, 9280 Storvorde.

23/10 & 29/10 kl. 12.30-14.00
Holder vi igen krabbefiskeri og krabbevæddeløb med små
præmier til vinderen af løbene.
Egense Sejlklub er vært med saft og kage.
Alle kan gratis deltage.
Egense Sejlklub har redningsvest til udlån

Krabbebanen er et VILD MED VAND projekt
med støtte fra Nordea fonden.

Havneudvalget kalder
Frivilligt arbejde for medlemmer
Arbejdsonsdage er fastlagt til:
5/10 + 19/10 + 2/11
Arbejdslørdage/søndage er fastlagt til:
8/10 + 30/10 + 19/11 + 27/11

Kan du ikke på ovenstående tider men har
et par timer til at hjælpe med at løse en
opgave, gerne giv lyd til:
Koordinering sker af tovholdere
Jan Brix 22631530 eller
Hans Jørgen Thrysøe 40513520

OPTAGNING
BÅDE
22/10 2016 lørdag
start kl. 8
2/11 2016 onsdag
start kl. 8
Tilmelding i klubhuset
Dagen før optagning
sendes en sms med ca.
tid for din optagning
Optagnings hjælpere
Hans Jørgen 40513520
Kaj 26993007
HUSK mærkning af vogn og mast

Medlemsmøde om ønsket vedtægtsændringer
og vedtagelses forslag om nye kontingenter.
Søndag den 6/11-16 kl. 10.00
Bestyrelsen afholder dialogmøde for medlemmerne
På mødet vil der blive snakket om det materiale forslag fra
bestyrelsen fremsendt til medlemmerne inden mødet. Bestyrelsen
modtager gerne mail med ændringsforslag og evt. tilføjelser/ting der
ønskes slettet. Gerne inden 25/10-16.
Bestyrelsen har indbudt Dansk sejlunions klubkonsulent Leon Träger
til at være behjælpelig med jura og regler, korrekt forståelse af
vedtægterne på bestyrelsesmødet 31/10-16.
Bestyrelsen ser frem til en god dialog, der lægger op til at vedtægterne
er medlemmernes og det er medlemmerne der har givet sit besyv med
om deres ønsker for, hvad der ønskes af regler for klubben i
fremtiden.
Så møde op og hav mulighed for at have indflydelse.
Klubben er vært ved en bid brød og øl/vand/kaffe/the.
Spørgsmål hertil kan der rettes henvendelse til bestyrelsen enten på
mail:
egense-sejlklub@live.dk eller
Formand Jan Brix 22631530
Næstformand Hans Jørgen Thrysøe 40513520
Kasserer Erling Kristensen 20728814
Sekretær Bettina Jane Nielsen 28578045
Bestyrelsesmedlem Jørn Baag Simonsen 42404244

TEMA AFTEN Danske
Tursejler
17/11- 2016
Kl. 19.00-21.30
Kom og hør hvem de er og
hvad de kan gøre for os som
medlemmer.
Spændende aften med
beretninger om tursejlads på
danske vandveje.
Klubben er vært ved kaffe/brød
Alle er velkommen tag gerne andre
interesseret med til en god aften i
Egense sejlklub, Kystvej 1, 9280
Storvorde Spørgsmål til: Bettina
98310057 / egense-sejlklub@live.dk

FOREDRAG ORLOGSKAPTAJN
CARSTEN AAGAARD RASMUSSEN
Mandag 28/11 2016. kl. 19-21.30
Egense Sejlklub Kystvej 1, Egense,
9280 Storvorde

Sø redningstjenesten og
forureningsbekæmpelse til søs.
Carsten Aagard Rasmussen vil fortælle om
organisation sø redningstjenesten, og fortælle
eksempler på hvordan organisationen fungerer.
Berette om episoder fra tjenester ombord på et sø
redningsfartøj. Om farvandet omkring Grønland og
Færøerne.
Desuden vil Carsten Aagaard Rasmussen fortælle
om SOK´s oliebekæmpelse kampagnen

Kom og få en spændende aften om
emner der berøre alle sejler.

Carsten Aagard Rasmussens baggrund for at kan fortælle om disse emner
er følgende:
Carsten har været tjenestegørende i sø redningstjenesten i Danmark, på
Grønland og Færøerne.
Endvidere har Carsten været tjenestegørende i
olieforureningsbekæmpelses organisation i SOK i 11 år.
I 2010 blev Carsten pensioneret fra Søværnet.
I øjeblikket er Carsten stadig aktiv som frivillig instruktør i
Marinehjemmet, tilsynsførende for Søfartsstyrelsen i Sydjylland for
speedbådsprøver og Dueligheds prøver, samt underviser i YC 3 og YC 1
kurser for fritidssejlere.

Foredraget er gratis der serveres kaffe og kage.
Øl/vand kan købes.
Alle er velkommen. Bestyrelsen Egense Sejlklub

Julefrokost Egense Sejlklub
3/12 2016 kl. 13.00
Traditioner er til for at blive bevaret, så nu er der igen tid
til at holde julefrokost for medlemmerne i Egense
Sejlklub. Mad leveres fra Mulbjerg kro.


Marineret Sild m/ karrysalat


Fiskefilet m/remoulade



Grønlangkål eller stuvet hvidkål



Flæsk & pølse eller hamburgerryg



Postej m/ champignon & bacon




Ribbensteg m/rødkål
Rejer m/mayonnaise

Ris a la mande m/kirsebærsauce





Brød & smør

Pris pr. pers. 145,- kr.

ØL/VAND/VIN TIL KLUB PRISER

Sidste tilmelding den 24/11-16 gennemføres ved mindst 15 tilmeldte.
Der kan betales på mobil pay/Swipp på: 28618293 eller kontant på kontoret
Spørgsmål henvendelse Fest/aktivitetsudvalget 98310057

Efter udsendelse af pressemeddelelse om at Egense
Sejlklub har meldt sig i VILD MED VAND har
Nordjyske stiftidende bragt dette…!
Flere face book grupper har bragt noget om Egense
Sejlklub.
Vi prøver fra bestyrelsen at sætte Egense Sejlklub på
landkortet og i bevidstheden hos sejlere.

Så ser eller høre I noget i diverse medier da gerne
videre send dette til egense-sejlklub@live.dk så vi kan
følge med i hvor langt disse pressemeddelelser når ud.

Bestyrelsen

