Forårsbrev til alle medlemmer af Sundsøre Lystbådehavn 2009

Kære medlemmer
Den 28. marts 2009 var der generalforsamling i Sundsøre Lystbådehavn. Den nye bestyrelse består af :
Formand
Bådpladser
Kasserer
Sekretær
Pladsformand
Medlem
Medlem
Suppleant

Søren Pedersen,
Per Martin Jensen,
Marianne Rosenkilde-Callesen
Lis Evers
Kaj Sørensen
Mogens Christiansen
Tommy Friis
Erik Jarl Jensen

Referat fra generalforsamlingen hænger på opslagstavlen i klubhuset, hvor det kan læses.
I er altid velkomne til at kontakte eller skrive til et af medlemmerne, hvis der er behov for det.
Vi har, som vi plejer, fastsat 2 datoer for arbejdsdage i 2009, nemlig
Lørdag d. 16.5.2009 og
Lørdag den 19.09.2009
Vi har rigtig mange ting vi gerne vil have lavet på de 2 arbejdslørdage, så vi ser frem til stort fremmøde. Havnen er
afhængig af vores frivillige arbejdskraft.
Vi har også i festudvalget sat 2 datoer for socialt samvær.
Weekenden den 13/14 juni tager vi på fælles sejltur til en havn i nærheden. Der er skippermøde i klubhuset kl. 09. Til
dette arrangement sørger man selv for mad og drikke og transport.
Man kan sagtens deltage selv om man ikke har båd, da man også kan transportere sig i bil.
Fredag d. 21.08.2009 afholder vi sommerfest med grill m.m. i klubhuset. Det er ”kogekoneudvalget” der står for
arrangementet og man kan denne aften købe sig til grillmad og drikke m.m. Godt humør medbringer man selv.
Tilmeldingsblanket vil blive ophængt i klubhuset 14 dage før festen.
Vi vil i bestyrelsen gerne appellere til, at I som medlemmer holder øje med opslagstavlen i klubhuset, idet det vil blive
her nye informationer, tilmeldinger, op- og nedtagning af både m.m. vil blive offentliggjort.
Vi vil også gøre opmærksom på, at det er enhver bådejers forpligtelse at sørge for at fortøjninger m.m. er forsvarlige
og har de rigtige dimensioner i forhold til bådens vægt og størrelse.
På generalforsamlingen gjorde bestyrelsen opmærksom på at det er ulovligt at benytte ikke godkendt bundmaling. Vi
gør opmærksom på at det er strengt forbudt, da det kan give uoverskuelige udgifter for havnen hvis det i forbindelse
med oprensning af havnen konstateres, at slammet indeholder gift fra ulovlig bundmaling.
Omkring årsskiftet fik alle bådejere fremsendt et skema til udfyldelse vedr. bådmærke, længde, størrelse m.m. Det er
ikke alle der har returneret skemaet endnu. Det er meget vigtigt at de sidste også får returneret skemaet, idet det er
disse der vil blive brugt til at holde styr på bådpladser m.m.
Vi håber at rigtig mange af jer vil deltage i såvel arbejdsdage som de fælles arrangementer.
Samtidig ønsker vi jer alle en god sommer både på land og på vandet.
På bestyrelsens vegne
Lis Evers, sekretær

