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Kære medlemmer.
Så er året ved at gå på hæld og her er hvad,

der er sket i andet halvår af 2OL6.

Klubhusudvalget er som tidligere meddelt nu Knud MørkhØj. Samarbejdet går rigtig fint og det
daglige virke som klubhusbestyrer, har bestyrelsen kun ros til overs for. Så kære medlemmer, husk
at rose Knud og giv ham en hånd ind i mellem.
Standeren blev halet lørdag den 5. november med deltagelse af 28 hoveder, hvilket var rigtig fint
Menuen kom udefra og blev nydt i et af Gerda og Tina festdækket klubhus - mange tak for det
piger@ Sanne tog sig af opvask mm. bistået af bordformændene - det hjælper altid, når man

samarbejder-tak skal I have@ Efter middagen var der naturligvis kaffe med "noget", samt lidt
mere at slukke tØrsten med. Taffelmusikken blev leveret af Michaels fader og der var både
fællessang, solo-sange, duet og dans. Tak tiljer alle der har været med i forberedelserne til,
gennemførelsen af og deltagelsen i en rigtíg hyggelig fest i dit klubhus.

Terrasseprojektet er nu så langt, at kommunen og A.m.b.a. ikke har nogen indvendinger og det
næste er, at vi etablerer et byggeudvalg med deltagelse af Michael Høybye, Morten Nielsen og
Niels Winther. Vores ydmyge håb er, at den nye terrasse er "sejlklar"

men vi skal bruge nogle frivillige hænder

- det vender

til den kommende sæson,

vi tilbage til.

Tilbuddet fra Sejlklubben om at deltage i deres vinteraktiviteter håber vi bliver taget vel imod.
Mangler du duelighedsbevis, VHF-certifikat, kurser i motorlære, el-anlæg, glasfiberarbejde med
mere, så har Sejlklubben slået dørene op. Se mere på opslagstavlen og gør brug af de fine tilbud
Vinteren banker på og lad os håbe, at der er nogen, der tager handsken op - fællesspisning i
vintermørket er jo altid hyggeligt. Ellers er der generalforsamling lige om lidt - se mere herom
andet steds. Og så skal vi snart i vandet igenO
Hold dig orienteret på Bådelaugets hjemmeside www.baadlauset.dk eller tavlen i klubhuset.
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