Nyhedsbrev maj 2017.
Kære medlemmer.
Det summer af sol og sommer i skrivende stund, det frydes at mange medlemmer,
gæstesejlere og andre land gæster nyder godt af de mange tilbud her.
Det er med stor glæde at kan skrive at Egense Sejlklubs Trygfond redningsveste
bliver benyttet flittigt og når øjet skuer hen over havnen, ses de orange veste lyse op.
Dette gerne i følgeskab med en spand, et net og en krabbestang der følges af høj
frydefulde glade hvin, når der er fanget en krabbe eller spanden er fyldt op med rejer.
Når vandmanden udforskes i spanden og løber imellem fingrene. At krabbebanen
bliver brugt er endnu til stor glæde for alle eller at de mange donationer på
legepladsen finder den store udforsker lege glæde frem i børnene.
Jollefiskerne, der kommer ind og fremviser deres fangster. Deler ud af deres
oplevelser og gerne besvarer spørgsmål om, hvor der skal fanges nu. Som flue på
væggen kan der overhøres at bliver den ene spurgt da er det ind i fjorden, spørges en
anden er det ned i lilledybet og den tredje guider ud på Kattegat…!
Sejlerne der ivrigt bytter erfaringer og er behjælpsomme med at få master på,
tovværk ud af skruen, når der hjælpes med at sejle på plads, deler viden om fender
rens, motordele, hvor fås, hvem mon kan, osv.…
God fiskelykke og sejlersæson til alle.
Søsætningerne er nu næsten overstået: Der mangler nogle få der knokler med at få
fartøjet gjort klar. Der står i Havnereglementet at vinter pladsen skal være ryddet pr.
1/6, bestyrelsen har givet frist til 7/6 i år. Herefter skal alle både, stativer o. Lign.
være flyttet og ryddet op. Husk at sætte tydelig mærke på dit stativ med navn og
nummer.
ÅRSMÆRKE 2017 – alle kan nu hente ES årsmærke 2017 på kontoret. Dette
placeres på fartøjet så det kan ses fra broen.
Havnen / arbejde her på: Forårets planlagte arbejdes dage er nu overstået. Det har
været meget sparsomt med fremmøde og derfor må det nu forventes at medlemmerne
frivilligt byder ind med at udføre nogle af de mange ting på ”to do” listen så vi alle
har givet en indsats for at kan bevare havnen som en havn der kan bruges.
Havneudvalget har behov for: En lille gruppe medlemmer, der vil opskoles til at
bruge ramslaget, således at der kan rammes pæle ned. Der er en akut udfordring med
kutteren på østbroen og pæle yderste på vestbroen. Så meld jer gerne til at være med.
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Vi har 2 der er oplært i pælene på jolle broen og de har lovet at bringe denne
opdateret med pæle. Stor tak for hjælpen der hjælper andre medlemmer i havnen.
Fra Vild med Vand udvalget: det er ønskeligt om fritidsfiskerne vil tage krabberne
med ind til udsætning i havnen så der er krabbefangst garanti til Havnens Dag 10/6.
Tak 😊
Kommende arrangementer:
Havnens Dag 10/6 kl. 10-16 Se tidligere udsendt mail, meld dig til at deltag, tag
venner, familie og naboer med.
Sct. Hans Aften 23/6 kl. 17 Børnebål & kl. 20 Båltaler. Se vedhæftet.
Følg med i kalenderen.
Parkering – I sæsonen, da venligst benyt de dertil indrettede parkeringspladser. I
tvivl få udleveret et vejledningskort på kontoret. Slæbested og servicekaj området
SKAL holdes frit.
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/spørgsmål gerne på: egense-sejlklub@live.dk eller 98310057.
PBV Sekretær Bettina Jane Nielsen, Egense Sejlklub. 020617
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