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Så er spillet med spilkopperne blevet renoveret og genopsat på Skarreklit

Fisketur søndag den 14. februar 2016 - samt tirsdag den 16. eller onsdag den 17.
februar, men husk at betale kontingent inden.
Vi er i gang med at renovere landingspladsen på Lildstrand.
Kære medlemmer,
Fisketur søndag den 14. februar - samt tirsdag den 16. eller onsdag den 17.
februar
Med udsigt til godt vejr i de kommende dage håber vi at kunne komme ud på fisketur
med Skarreklit på søndag den 14. februar - samt afhængig af tilmeldinger og interesse
enten tirsdag den 16. eller onsdag den 17 februar. Deltagelse forudsætter, at man har
betalt årskontingentet for 2016 på kr. 1.000,- inden.
Kim Sørensen tager sig af forberedelserne. Medlemmer, der ønsker at deltage, bedes
melde sig snarest på Kims mailadresse kimbss37@gmail.com med angivelse af eget
navn, mailadresse og telefonnummer senest i morgen lørdag eftermiddag, hvis I ønsker
at være med på søndag, og senest på mandag eftermiddag, hvis I vil med ud tirsdag eller
onsdag. Kim vil senest lørdag aften hhv. mandag aften udsende bekræftelse på
tilmeldingerne samt afgangstidspunkt. I tilfælde af aflysning vil alle, der har tilmeldt sig,
selvfølgelig også blive informeret. I bedes for en sikkerheds skyld også tjekke
mail aftenen inden og om morgenen på dagen for sejlturen. Alt efter antal deltagere og
turens længde vil prisen andrage kr. 100-200 til brændstof m.m. Der skal af
sikkerhedsmæssige årsager være mindst 2 deltagere + skipper.
Knæk og bræk!
Kontingent for 2016
Vi anmoder alle, som endnu ikke har gjort det, om at indbetale kontingentet, kr. 1.000,, snarest. Kontingentet er i følge vores og Han Herred Havbådes vedtægter
"adgangsbilletten" til sejlture med Skarreklit. Af forsikringsmæssige årsager kan vi heller
ikke medbringe deltagere, som ikke har betalt kontingent. Så betal nu, så at I er sikre på
at kunne komme med på den næste fisketur. Kontingentet skal indbetales på vores
konto 9114-0001742256 hos Sparekassen Thy. Skriv "kontingent 2016" og angiv også
jeres mailadresse.
Renoveringsarbejdet på Lildstrand
Som I kan se på nedenstående foto, er der nu kommet nyt tag på fiskerhuset på
Lildstrand.

Med venlig hilsen
Bent/Bestyrelsen

Bestyrelsen
René Bliksted Larsen, formand
Jørgen Leegaard, næstformand
Dion Jensen, kasserer
Kim Sørensen, sekretær
Bent Wigotski
Finansierings- og Landingspladsudvalget
Jørgen Leegaard
Dion Jensen
Bent Wigotski

