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Kære medlemmer.

Hermed en status for de ting, der er sket i første halvår af 2015.

Generalforsamlingen søndag den 1. februar var vel besØgt af 29 medlemmer (referat er udsendt)
med et efterfølgende hyggeligt traktement, som sædvanen tro indeholdt sild, ost og lidt
dríkkevarer.

Klubhusudvalget er sammensat med nye hoveder - nemlig Knud Mørkhøj og Peter Skriver - og
synligheden er til at få øje på; der er blevet malet vinduer indvendigt, sat nye rullegardiner op, sat
ko-Øje i hoveddøren og opretning af fliser er kommet i gang; mange tak til jer der har givet en
hånd med og Lasse for den fine indramning på yderdørenO
Har du lyst

til at gøre noget for

DIT BÅDELAUG, så henvend dig trygt

til klubhusudvalget,

som

koordinerer indsatsen.
Kontingentindbetaling fandt som vanligt sted over to weekend's i marts, - efterfølgende var det
nØdvendigt at udsende ca. 50 girokort -, så fint fremmøde. Det var så bare ærgerligt, at der skulle
udsendes 13 rykkere
så vi

-

det er spild af kassererens tid. 5 har meldt sig ud, mens 2 har meldt sig ind,

tæller ca.125 medlemmer.

Fællesspisning er blevet gennemført 2 gange her i vinter. Brunkål med det hele ved Peter Skriver
og Mikael Winther, samt forloren hare ved Anita og Verner

-

mange tak for det, hvilket

deltagelsen også vidnede om@

Hjemmesiden kører efter vores bedste opfattelse fint - indtil dato har der været 5.459 hits, heraf
godt 2.335 bare siden årsskiftet, hvilket vi finder rigtig flot. Hjemmesiden opdateres flittigt af
Christian Betak, hvilket vi er rigtig glade for@
Standeren gik tiltop lørdag den 28. marts med deltagelse af 26 hoveder og med mad og drikke i
passende mængder. Gerda havde dækket flot op, Jane stod for forretten og Sanne havde taget sig
af hovedretten

-

mange tak for indsatsen@. lgen en hyggelig fest i DIT BÅDELAUG.

Skriver's Fiskeskoleslogtil igen iår. Kristi Himmelfartsdag mødte 26 hoveder kl.0800til
morgenmad i klubhuset og drog derefter ud på vandene for at hjemtage hornfisk. Ved
indvejningen havde 15 fiskestænger fordelt på 7 både fanget 1-93 hornfisk. Der var præmier til
flest fisk og gæt hvor mange:

.
o
o
o

"Mulle" udmærkede

sig ved (igen) at tage førstepræmien med 114 fisk.

"Helga" tog andenpræmien med 46 fisk.

"Polaris"tog(igen)trediepræmien.
Glenn fra "Mulle" havde givet gæt på 198 hornfisk i alt og indkasserede (igen) en præmie
for det.

Dejlig dag på vandet og efterfølgende præmieoverrækkelse samt hygge i DIT BÅDELAUG - mange

tak t¡l Skrivers Fiskeskole@
Pinseturen stod lnge og Leif velvilligt for igen i år - mange tak skal I have@. Turen gik til
Nordhammer for de 6 tilmeldte både ogL4 deltagere. Vejret derned var lidt hårdt, mens
hjemturen var ren "spndags-sejlads". Herhjemme havde vi besøg af Skuldelev Bådelaug, som
hyggede i vores klubhus.
Sankt Hans blev festligholdt på vanlig vis i klubhuset og 15 deltagere grillede og hyggede indtil

bålet og talen

-

og bagefter var der endnu flere, der hyggede i DIT BÄDELAUG.

Gæster i klubhuset

- en venlig men bestemt henstilling:

Har du en gæst med, så husk at du har

ansvaret for gæsten; det gælder opholdet såvel som at tage gæsten med ud igen, når du forlader
klubhuset.

Sommeren står for døren og bestyrelsen holder sommerferie, idet forberedelserne til Havnens
Dag kører videre

-

næste bestyrelsesmØde er tirsdag den 1. september,

Hvad sker ellers i den nære fremtid:
a

Havnens Daglørdag den 15. august, som er under heftig planlægning. Har du lyst til at give
en hånd med på dagen, så henvend dig trygt

- og gerne - til Lars og/eller

Andreas; der er

behov for 6-8 mand i afgrænsede perioder af et par timers varighed.
a

Herreturen lørdag den 5. september-vi plejer jo at være flot repræsenteret, så skal vi ikke
også være det i år@

Ellers hold dig orienteret på Bådelaugets hjemmeside www.baadlauget.dk eller tavlen i klubhuset.
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