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Äners GANG ¡ BÅDELAUGET 1. HALVDEL AF 2ot6
Kære medlemmer.
Hermed en status for de ting, der er sket i fØrste halvår af2OL6.

Generalforsamlingen søndag den 7. februar havde besØg af 21 medlemmer (referat er udsendt)
med et efterfølgende hyggeligt traktement, som sædvanen tro indeholdt s¡ld, ost og lidt
drikkevarer.
Klubhusudvalget

-

Knud og Peter

- valgte

i april at trække sig og det var vi selvsagt kede

skal i hvert fald have mange tak for jeres indsats. I maj og

opgaven

-

mange tak for det. Pr. 1.

julivar

juni havde Sanne

al men

I

så velvilligt påtaget sig

Knud klar igen og er nu vores klubhusbestyrer igen, så

velkommen tilbage.
Bestyrelsen har imarts, april, maj og junitrukket på MichaelWinthersom suppleant, idet Lars
(kasserer) var sygemeldt. Lars er tilbage igen, så tak t¡l Michael for indsatsen.
Så

din bestyrelse ser ud som følger:

Niels Gregart

Ole Nielsen

- formand

- sekretær

- næstformand Lars Arnesen Michael HØybye - bestyrelsesmedlem

Andreas Hjorth

kasserer

Kontingentindbetaling fandt som vanligt sted over to weekend's i marts, - efterfølgende sendte vi
ca. 60 girokort ud -, så fint fremmØde. Desværre var der rod i vores kontoudskrift fra banken, så vi
har unødigt ulejliget ca. L5 medlemmer med en uberettiget rykker

-

det beklager vi meget og vi

håber, at vi er tilgivet. Siden årets start har L0 meldt sig ud, mens 5 har meldt sig ind, så vi tæller
ca. 120 medlemmer.

Fællesspisning er blevet gennemført her i vinter og der var gule ærter på menuen ved Pia og Niels

Winthers foranstaltning

-

tak for indsatsen@

Hjemmesiden kører efter vores bedste opfattelse fortsat rigtig fint - indtil dato har der været
7.633 hits, heraf godt L.200 bare siden årsskiftet, hvilket vi finder rigtig flot. Hjemmesiden
opdateres fortsat af Christian Betak, hvilket vi sætter stor pris på@
Standeren gik til top lørdag den 2. april med deltagelse af 6 hoveder, så traktementet blev efter
aftale med de tilmeldte indskrænket til en lille en, lidt chips samt Øl og vand til den trofaste lille
skare. Det var jo også store-konfirmationsdag!

Skriver's Fiskeskole slog til igen i år. Kristi Himmelfartsdag mødte 13 hoveder op kl. 0800 til
morgenmad i klubhuset og drog derefter ud på vandene for at hjemtage hornfisk. "Polaris" tog
førstepladsenO Tak for indsatsenO
Pinseturen stod lnge og Leif velvilligt for igen i år

-

mange tak skal I haveO. Turen gik til

Nordhammer for de 6 tilmeldte både og ca. L4 deltagere. Vejret derned var lidt hårdt, mens
hjemturen var rigtig hård - beretninger vidnede om 2 meter hØje bølger og noget der lignede
kuling fra nordvest. Herhjemme havde vi som vanligt besøg af Skuldelev Bådelaug, som hyggede

i

vores klubhus.

Vild med vand, som er et landsdækkende projekt med henblik på at få primært unge mennesker
tif at interessere sigfor livet med vand, løb af stablen 29.maj med åbne klubhuse, åbne både,
redningshelikopter, krabbefiskeri for børn (og voksne) og meget andet. Michael HØybye var
bådelaugets

p

rojektansvarlige.

Terrasseprojektet, som blev vedtaget på generalforsamlingen, er i planlægningsfasen og A.m.b.a.

hørt- man har ingen indvendinger så længe love og regler overholdes. Lige
nu undersøges evt. servitutter og klausuler i forhold til Halsnæs Kommune. Rent tidsmæssigt - og
bestyrelse har været
sejlmæssigt

-

vil projektet tidligst kunne starte i det sene efterår.

Sct. Hans blev vanligt markeret med grill i klubhuset. lmidlertid gjorde vejrudsigten måske sit til, at

der indledningsvis kun var to og senere tre mere, der grillede. Der blæste en stiv pelikan, så bålet
havde ikke problemer at holde ild.
Sommeren står for døren og bestyrelsen holder sommerferie

-

næste bestyrelsesmøde er tirsdag

den 1. september.
Hvad sker ellers i den nære fremtid:

arbejd" er et projekt, så vi kan få skiftet facadeplader ud på sydsiden og malet
hele klubhuset - se mere på opslagstavlen og giv en hånd med i den nære fremtid.

o

"Arbejd

a

Herreturen lørdag den 3. september

-

-

mød op i Motorbådsklubben til skippermøde kl.

0800 på dagen.
Ellers hold dig orienteret på Bådelaugets hjemmeside www.baadlaueet.dk eller tavlen i klubhuset.
RIGTIG GOD SOMMER OG SEJLADS@

På bestyrelsens vegne
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