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Kære medlemmer,
Vi er nu oppe på 28 medlemmer.
I den nærmeste fremtid er følgende aktiviteter planlagt i bådelaget:
Lørdag den 29. eller søndag den 30. august: Sejltur/fisketur med Skarreklit
fra Nr. Vorupør.
•
•

Mandag den 31. august, kl. 19.00: Medlemsmøde, Frøstrup Kro.
Oktober -november 2015 og januar-februar 2016: Duelighedskursus.

Sejlture
Afhængigt af at vi kan finde en skipper og af godt vejr, planlægger vi en
sejltur/fisketur med Skarreklit fra Nr. Vorupør enten lørdag den 29. eller
søndag den 30. august. Vi håber at kunne udsende nærmere oplysninger en af
de kommende dage. Udgifterne til diesel m.m., kr. 1.000,- skal som sædvanligt
afholdes af deltagerne.
Vi vil senere på året forhåbentligt kunne montere et sørækværk på Skarreklit;
men indtil da vil vi sejle med båden som den er. Alle bedes som sædvanligt
iagttage de gældende sikkerhedsforeskrifter, herunder være iført redningsvest,
når man færdes på dækket under sejlads.
Fremover vil vi også gerne lade jer selv tage initiativer til sejlture. Det
forudsætter, at I stiller med en godkendt skipper og mindst 5
deltagere. Bestyrelsen skal så underrettes og sige OK.
For at I kan komme i kontakt med de øvrige medlemmer, vil vi gerne
rundsende en liste med alle medlemmers navne og mailadresser. Vi vil dog
gerne høre, hvis der er medlemmer, som ikke vil have deres navne og
mailadresser med på denne liste. Giv os i så fald venligst besked med en mail
til skarreklit@hotmail.com
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Medlemsmøde
Mandag den 31. august kl. 19.00 holder vi medlemsmøde på Frøstrup Kro.
Der bliver serveret kaffe. Bestyrelsen vil informere om status, bådelagets
udvikling og vores fremtidsplaner. Der vil selvfølgelig blive lejlighed for
medlemmerne til at stille spørgsmål og at komme med forslag.
Vi glæder os til et stort fremmøde. Giv venligst besked om deltagelse senest
fredag den 28. august på
skarreklit@hotmail.com
Duelighedskursus
Vi skal have flere skippere i bådelaget. Så det er vigtigt, at flere af os får
duelighedsbevis til at føre Skarreklit. Vi vil derfor i løbet af efteråret og
vinteren afholde et duelighedskursus på Frøstrup Kro. Der vil blive tale om 6
lektioner på hverdagsaftner før Jul - dog ikke i december - og 6 efter Nytår.
Prisen er kr. 1.000,- , og der skal være mindst 8 deltagere. Af hensyn til den
videre planlægning, herunder aftale med instruktøren, vil
vi gerne snarest have tilmeldinger fra medlemmer, der er interesseret i at
deltage i kurset (skarreklit@hotmail.com)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Lildstrand Bådelag/Skarreklit
Email: skarreklit@hotmail.com
Bankkonto: Sparekassen Thy,
kontonr. 9114-0001742256
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