Formanden har ordet
På generalforsamlingen d. 19. november 2014, blev det pålagt bestyrelsen at genoptage udsendelse af et
nyhedsbrev i papirform, til dem som ikke har adgang til vores hjemmeside.
Det var glædeligt at vi ikke var nødsaget til at hæve vore kontingentpriser for indeværende sæson,
kontingentet har i øvrigt været uforandret siden år 2010.
Langt om længe ser det ud til at havnebestyrelsen kommer til at fungere, og så er det blot spændende hvilke
kompetencer der tilflyder havnebestyrelsen, som for vores vedkommende er repræsenteret ved Jens Martin
Mortensen og undertegnede.
Generalforsamlingen pålagde endvidere bestyrelsen at arbejde på et forslag til en større mastekran, således
at store master også kan på og demonteres. Sejlklubbens bestyrelse har videregivet dette projekt til vores
havneudvalg.
Det var en stor succes at afvikle vores hovedkapsejlads i forbindelse med sildemarkedet, så igen i år vil de to
arrangementer falde på samme dato, nemlig d. 5. september.
Der er oprettet en gruppe på Facebook, her kan man komme med indlæg og gode ideer.
Jeg håber at rigtig mange vil deltage i vore forskellige arrangementer, hjælpe til med vedligeholdelse af
klubhus o.s.v.
Vi vil prøve at få vore udvalg til at fungere i år, så hvis du (meget) gerne vil deltage så er din henvendelse
velkommen.
Mogens Hansen – formand

Kassereren har ordet
Til dem der har tegnet forsikring i Codan, og som er tilmeldt den kollektive ansvarsforsikring, så har vi
besluttet at forsætte endnu et år, blot skal jeg opfordre til at præmien bliver betalt til den fastsatte dato.
Prisen for at leje klubhuset er blevet forhøjet, vedtaget på bestyrelsesmødet d. 13. marts 2014, således at
det nu koster 650,00 kr. for aktive, og 800,00 kr. for passive, medlemmer at leje klubhuset til privat
sammenkomst.
Claus Pedersen – kasserer

Optimistlejre 2015
Igen i år bliver vi besøgt af 2 optimistlejre, nemlig Skovshoved Sejlklub i perioden fra d. 27. juni til d. 2. juli, og
Køge Bugts Sejlklub fra d. 1. august til d. 8. august.

Fælles isætning af både
Lørdag d. 11. april kl. 08.00, her vil der også være mulighed for transport. Tilmelding og betaling
senest d. tirsdag d. 7. april til Per Jørgensen tlf. 26 28 92 69 eller mail : esterogper@gmail.com
Søndag d. 19. april kl. 08.00, isætning ved Søren Kran, tilmelding og betaling senest d. 14. april
til Mogens Hansen tlf. 40 42 01 84 eller mail : mogensdahlhansen@gmail.com

Standerhejsning 1. maj
Klubben indleder årets sæson med standerhejsningen fredag d. 1. maj kl. 11.00
Der vil efterfølgende være en sammenkomst i klubhuset, og mulighed for fællesspisning.

Motorbådsafdelingen

Motorbådsafdelingen starter deres tirsdagsmøder d. 3. marts klokken19.00, her planlægges bl.a.
årets aktiviteter.

Forårsrengøring af klubhuset
Efter en lang vinter, med mange aktiviteter, trænger klubhuset til en grundig rengøring, dette er
planlagt til lørdag d. 14. marts, med start klokken 8.30 med morgenbrød.
Tovholder er Kenneth, som gerne på forhånd vil have en tilkendegivelse om deltagelse.

Pinsetur
Igen i år arrangere motorbådsafdelingen en fælles tur i pinsen, og som sædvanlig, er den
planlagt af Kjeld Karlson, der med sædvanlig omhu, allerede har reserveret klubhus til fællesspisning, og mon
ikke der er indlagt overraskelser i turen.
Der er beregnet afgang d. 22. maj, eller d. 23. maj, og planlagt hjemsejlads d. 25. maj.
Nærmere information vil blive opslået i klubben og på vores hjemmeside, samt på vor facebook
gruppe.

Onsdagskapsejladser
Klubbens onsdagskapsejladser starter onsdag d. 6. maj klokken 18.25
Onsdag d. 29. april kl. 18.00, kommer Kim Elmegaard fra Sydstævnekredsen, han giver en lille
gennemgang af kapsejladsreglerne, varighed 1½ til 2 timer.
Samme aften, efter Kims indlæg, kan skippere, og nye gaster lave aftale med hinanden, så mød op denne
aften.
Årets sejladsbaner vælges ud fra vindretning og styrke, og det er planen at starte mindre og langsomme både
først, således at alle kommer samtidig i mål.
Kapsejladsudvalget opfordrer alle, motorbåde og motorsejlere til at tage en tur på vandet i forbindelse med
onsdagssejladserne, evt. pålidelighedssejlads.
Efter sejladserne er der hyggeligt samvær, med kaffe og kage, og udveksling af historier.

