Nyhedsbrev april 2017.
Kære medlemmer.
Nu er det snart nu…! Et par enkelte kunne slet ikke vente, så de ligger og vugger fint
med vand under kølen. Flere joller er sat i. Ugens store samtaleemne er den store
havørred der springer lige foran dem alle. Hvordan mon den kan blive til fangst og
hvem mon får den?!?! Sild og hornfisk er også i denne tid at finde i fangstnettet. De
første stære er flyttet ind i fuglekasserne på havnen. Flere medlemmer har ydet nogle
gode frivillige timer på havnen og i klubhuset. ”to do” listen er hængt op på tavlen og
udsendt til alle medlemmer. Så har I ikke lige tid en af de fastsatte datoer, da gerne
find en opgave du/I ønsker udføre og aftal med en fra bestyrelsen om der skal
udleveres materialer eller værktøj hertil. Bestyrelsen håber I alle kommer godt i gang
med sæsonen og vil nyde havnen og hinanden.
Søsætnings datoerne 26/4 & 6/5 er sat på tavlen. Og endnu en dato vil blive
offentlig gjort, da behovet er der. På listerne i klubhuset har medlemmerne skrevet sig
på. Der er max 23 både pr. dato.
Markeringens rør i sejlrenden bliver sat ned/ud så snart vejret og de frivillige
kræfter slår til.
Standerhejsning 29/4- 17. Kl. 10.00 Formanden starter med at byde sæsonen
velkommen og byde velkommen ombord igen til havnefogeden Kurt og hans hund
Baloo. Klubben er vært ved en dram/pølser/øl/vand
Krabbevæddeløbsbanen – findes frem til brug for alle medlemmer, deres familie og
havnens gæster. Spande og krabbestænger er tilgængelige. Er I mange, da få
udleveret flere af en fra bestyrelsen.
Maritimt stumpe marked 29/4 -17 kl. 12.00 Her kan du fylde traileren op med dit
overskud og komme på havnen og se om dine sejlere venner mangler noget af det du
har. PS Tupperware og lignende kan også bruges ombord. Du står selv for at finde et
egnet sted til at sælge, men bestyrelsen anbefaler at der forsøges at samles omkring
det stor anker, altså på P-pladsen eller bordene lige i nærheden.
ÅRSMÆRKE 2017 – alle kan nu hente ES årsmærke 2017 på kontoret. Dette
placeres på fartøjet så det kan ses fra broen.
Sæsonklargøring – brug af el på vinter land pladsen er indregnet i pladslejen.
Oprydningen står de enkelt båd ejer selv for. Husk på at vi har et miljøskur til
spildolie o. Lign. men også at det er os alle der fælles er ansvarlig for at få tømt dette
igen.
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Vinter pladsen – skal ifølge havnereglementet være ryddet for både og stativer inden
1/6-17. har du nogle udfordringer med at overholde dette, da henvend dig til
bestyrelsen for nærmere aftale.
Stativer – disse henvises til i sommer perioden at opbevares bag fiskerhusene mod
vest. Husk at sørg for at de er mærket op, så der ikke er tvivl om hvis er hvis. I tvivl
spørg en fra bestyrelsen.
Parkering – I sæsonen da venligst benyt de dertil indrettede parkeringspladser. I
tvivl få udleveret et vejledningskort på kontoret.
Diverse nøgler, elmåler og fri/optageskilt – kan udleveres mod depositum på
kontoret.

Bestyrelsen henviser til at billeder lægges på Face Book Grupperne:
Egense Sejlklub https://www.facebook.com/groups/140700117788/
Egense Sejlklub - kun for medlemmer
https://www.facebook.com/groups/1694703800780519/
Egense Sejlklub - Vild med vand
https://www.facebook.com/groups/1802924209958457/
Her vil der også forsøges at sætte alle aktiviteter ind i kalenderen.
Se i øvrigt Dansk Sejlunions nyest: SEJLER KALENDER
http://www.sejlkalender.dk/

Kontortiden sommer: torsdage fra kl. 14-18 Øvrige henvendelser på: egensesejlklub@live.dk eller 98310057.

PBV Sekretær Bettina Jane Nielsen, Egense Sejlklub. 250417
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