Nyhedsbrev Sundsøre Lystbådehavn
september 2019
Med indgangen til september går sommeren jo så småt på hæld og vi kan så begynde at danne os et billede
af sommerens gang på havnen. Kassereren melder at økonomien ser fornuftig ud og der kan konstateres
stigende interesse for at få bådplads i Sundsøre Lystbådehavn. Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi haft
mange glade og tilfredse gæstesejlere fra nær og fjern. Vi har fået hilsner fra sejlere fra bl.a. Ålborg,
Nykøbing Sjælland, Virksund, Løgstør, Frederikshavn, Rønbjerg, Hjarbæk og mange andre steder. Her et
lille udpluk af citater fra gæstebogen:
“Hallo, wir sind sehr glücklich hier, das ”segelheim” ist gemütlich und wir fuhlen uns wohl. Auch die
leute sind sehr net hier. Vieleicht kommen mal wieder.
Lieben grüß”
“Sikke en fantastisk dejlig lille havn. Vi har nydt vores dag her. Vidunderligt at kunne låne cykler og tage
et smut til Thise og købe ost osv. Vi vil anbefale jer til alle, vi møder på vores vej”
”Sikke en sød og dejlig lille havn, der var rigtig god service og flot natur og god havnefoged. Vi kommer
igen en anden gang”
”Virkelig en dejlig lille havn I har her. Flotte forhold og så en rigtig havnefoged med smil og service. Det
er bestemt ikke sidste gang, vi kommer til Sundsøre”
”Dejlig lille hyggelig havn hvor alt er ekstremt rent (på den gode måde). Hyggeligt ”Brænderi” i nærheden
og naturskønt område.”
”Tak for et par dejlige dage her i Sundsøre. Sikke en velkomst, af vist Danmarks flinkeste havnefoged!
Cykeltur og omvisning på Thise mejeri, gin og brandy-smagning på ”Brænderiet” og Sail-Away-food med
færgen. Det har bare været en oplevelse af de helt gode!”
Sætninger som ”fin service”, ”flotte faciliteter”, ”smuk natur”, ”vi kommer igen”, er jo dejlige at læse for
alle os, der har vores gang på havnen og i klubben, der er måske liige lovlig meget medvind til vores
havnefoged, men på den anden side sker der jo ikke noget ved at han vokser lidt.
Vores flinke havnefogedpar er i skrivende stund på en velfortjent 3 ugers sejlferie rundt i Limfjorden og det
har jo betydet, at der skulle findes ”havneassistenter” til havnekontoret, så serviceniveauet kunne holdes. Det
er lykkedes og er gået super godt, tak for det!
En ting, som springer i øjnene, når man ankommer til havnen, er de knap så kønne affaldscontainere bag
klubhuset, kombinationen af affaldsplads og grillplads er jo heller ikke så tiltalende.
Vi har i bestyrelsen kigget på, om der ikke var mulighed for at etablere en afskærmning omkring
containerne, uden at komme i karambolage med reglerne. Det ser ud til at kunne lade sig gøre og vi vil se,
om ikke vi kan få det lavet i efteråret.
En påmindelse fra vores ”Vild med vand udvalg”:
Kom med ’Muslingeriet’ på tur den 14. september!
Oplæg i lystbådehavnens klubhus. Derefter sejltur med muslingefiskerne.
Varighed fra 10.00 - ca.13.00.
Tilmelding sker ved indbetaling via mobile pay. 20kr. pr person - til tlf. 30 56 67 58.
VIGTIGT Oplys venligst på mobile pay antal voksne og antal børn samt børnenes ca.
vægt (af hensyn til redningsveste).

Alternativt, hvis ikke mobile pay: tilmelding på SMS og betaling ved ankomst.
Tilmeldingsfrist onsdag den 11. sept. kl.18.00.
NB ’Først-til-mølle’ princippet ved tilmelding!
Venlig hilsen fra ’Vild med vand’-udvalget i Sundsøre.
På falderebet vil jeg da ikke undlade at nævne at vi kan prale af at Claus Plum for nyligt har vundet
verdensmesterskabet i åben klasse i Hjarbæk med sin ”Stor Megin”. Stort tillykke med præstationen.
Heldigvis er sæsonen ikke slut endnu og med håbet om en fin eftersommer vil jeg slutte for denne gang.
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