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Fisketur på lørdag den 31. oktober
Bådelaugets nye hjemmeside

Kære medlemmer,
Fisketur lørdag den 31. oktober
Vejrudsigten for næste weekend ser lovende ud. Vi lægger derfor an til en
fisketur på lørdag den 31. oktober med Skarreklit. Der er afgang fra Nr.
Vorupør ca. kl. 6.30/7.00. Anders C. Thomsen er skipper. Deltagerne bedes
møde op inden kl. 6.30.
Kim Sørensen tager sig af forberedelserne. Medlemmer, der ønsker at deltage,
bedes senest fredag aften den 30. oktober kl. 18.00 tilmelde sig
på kimbss37@gmail.com med angivelse af navn, mailadresse og
telefonnummer (NB: husk endelig at angive telefonnummeret).
Kim vil derefter fredag aften udsende bekræftelse på tilmeldingerne samt på
afgangstidspunkt m.m. I tilfælde af aflysning vil I selvfølgelig også blive
informeret. Alle, der tilmelder sig, bedes tjekke mail, inden I går i seng fredag
aften/inden I tager hjemmefra lørdag morgen. Medbring mad og drikke,
fiskegrej, godt humør og penge til betaling af brændstof til båden. Alt efter

antal deltagere og turens længde vil prisen andrage ca. kr. 100-200. Der skal
være mindst 5 deltagere + skipper.
God fornøjelse, knæk og bræk.
Bådelaugets nye hjemmeside
Som tidligere meddelt har vi nu åbnet vores nye hjemmeside
www.skarreklitlild.dk. Vi er i øjeblikket i færd med at overtage domænenavnet
www.skarreklit.dk. Så inden længe vil det blive navnet på hjemmesiden. Gå
endelig ind og kig på den, fortæl andre om den og lad os høre, hvad I synes
om den. I må også meget gerne sende os fotos fra fisketurene, f.eks. af jeres
imponerende fangster, som så kan lægges på hjemmesiden. Husk at
medsende en tekst til jeres fotos (navn, dato, fangstens art og størrelse/vægt,
og hvad I ellers kan finde på).
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