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KLUBKALENDER
MARTS
Lørdag 18. Bestyrelsesmøde.
Lørdag 25. Ordinær Generalforsamling.
Kl. 14 i klubhuset.

Lørdag 8.
Søndag 9.

APRIL
Arbejdsweekend.
Arbejdsweekend.

Lørdag 22.
Søndag 23.
Lørdag 29.
Søndag 30.

Isætning af både.
Isætning af både.
Isætning af både.
Isætning af både.

Lørdag 29.

Standerhejsning
MAJ

JUNI
Fredag 23. Skt. Hans grillaften.

til
Larsen med de 70 år
den 26. december.
Og til Ove Mortensen
med de 75
den 4. februar.

KALENDEROMTALER
ÅRETS ALLERVIGTIGSTE MØDE.
KOM OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE.
DET ER HER DET TÆLLER.

GENERALFORSAMLING.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
Lørdag den 25. marts kl. 14.00 i klubhuset.
Forslag til optagelse på dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 14 dage før.
Dagsordenen bekendtgøres på klubbens opslagstavle
senest 8 dage før.

ARBEJDSWEEKEND.
Årets første arbejdsweekend er planlagt til
Lørdag/søndag den 8/9. april fra 9 - 15.
Bestyrelsen håber, at klubbens medlemmer møder
talstærkt op, så vi kan få gjort klubben og klubhuset
klar til sæsonen. Der er både store og små jobs.
Det er frivilligt at deltage, og kan man kun den ene af
dagene, er det da okay; men der altså kun os selv til
at lave det.
Vi starter med kaffe og rundstykker, og så går vi
listen med de forskellige opgaver igennem.
Køkkenet laver og giver en frokostret, og vi slutter af
med en tår ved 4’tiden.

ISÆTNING AF BÅDE.
Vi har krydset os af i kalenderen til at få vores både
sat i vandet i de sidste 2 weekender i april.
Der vil blive lagt en liste i klubhuset, hvor man kan
skrive sit ønske på, og så prøver vi kan lægge en
samlet plan.
Vi har placeret vores standerhejsning lørdag den 29.
april.
Planen er at sætte både i vandet indtil kl. 16, hvor vi
samles og sætter standeren.
Kl. 18 er der fællesspisning i klubhuset, hvor vi spiser
vores medbragte mad og hygger os et par timer.

SKT. HANS.
Vi tager selv vores mad med og starter grillen op.
Der vil kunne købes øl og vand i klubhuset, og så
hygger vi os med et lille lokalt bål.
Vi begynder kl.18.

INSTITITIONENS NYE TRAKTOR.
Ophalervognen kommer til april.

NYTÅRSKUR I OY.
Lørdag den 7. januar.

SIDSTE NYT FRA DRUM…
Så er der kommet nyt fra Stine og co. De nyder det i fulde drag, og har svært ved at tage afsked med de
mennesker de har mødt i Clarks Court Bay. Og hvor vi dog føler med dem. Det må være rigtigt svært.
Det allerbedste at høre, har været at børnene så livligt har involveret sig i det fællesskab der er der. Puha det
må være svært at sige farvel til. Og når vi ser billeder af hvor de har været og det de har oplevet. Ja det må
være spændende. Tak til Stine for at holde os ajour på faceook med alle de spændende og sjove ting de
oplever.
Vi håber alle, at I stadig kan få nogle dejlige oplevelser på jeres tur videre, inden I vender næsen hjemad. Så
rigtig god vind fremover.
Lidt stemningsbilleder fra Stine…

KlubNyt 2017 udsendes i :
Februar, maj, september og december.

Foreløbigt er fastsat følgende
bestyrelsesmøder i 2017 :
18/3
Husk at bruge din bestyrelse.
Forslag sendes til formanden.
Indlæg.
Hvis du har noget på hjerte, og du gerne vil
have det med i KlubNyt, så tal med Jette/Ebbe.
Der kan blive udøvet venlig censur. 

Bestyrelse:
Konstitueret formand: Ebbe Maegaard Andersen.  23 42 37 21
Næstformand: Bjarne Lauritsen.  40 16 38 48
Kasserer: Freddy Olsen.  30 24 25 71
Bestyrelsesmedlem: Laila Tøttrup. 51 34 55 68
Bestyrelsesmedlem: Henrik Miller Jørgensen.  50 40 23 90
Bestyrelsesmedlem og havnefoged: Steen Christensen.  41 62 18 55

