Lildstrand Bådlag

Nyhedsbrev maj 2014

Lørdag den 26. april om formiddagen holdt vi bådlagets årlige generalforsamling udenfor
bådhuset på Lild Strand i strålende solskin. Tidligere samme morgen havde vi sejlet Skarreklit ind fra Slettestrand, så den lå opankret ude på vandet (se billedet). Vi havde en dejlig tur på knap 2 timer ved ca. 7,5 knob i det fine vejr.
På generalforsamlingen genvalgtes Per Røpke som formand, Bent Wigotski og Jens Bertelsen til bestyrelsen. Per understregede, at Skarreklit nu var sejlklar og i orden med den nye
større skrue, som blev leveret med stor forsinkelse sidste efterår. Spillet i Lild Strand er
blevet sat i orden, men det har stadigvæk ikke været muligt at få lokaliseret blokken ude i
vandet. Det var glædeligt, at så mange medlemmer stadig holdt ved, selv om vi havde
måttet vente så længe på at få en båd.
Der var enighed om, at det nu gjaldt om at få fundet blokken, hvilket Per og Ole ville gøre
med Skarreklit, så snart vejret tillod det. Hvis vi ikke selv – nu hvor båden har fået en større skrue – kan løse problemet, må vi involvere større både.

Skarreklit@hotmail.com

Side 1

Lildstrand Bådlag
På generalforsamlingen samme eftermiddag i Han Herred Havbåde tilbød repræsentanterne for de andre bådelag at komme ned og hjælpe os med at finde blokken med deres både. Så nu håber vi, at Skarreklit inden alt for længe kan komme hen og ligge på Lild
Strand.
I det fine stille vejr kunne Skarreklit blive ved Lild Strand til mandag morgen, og søndag
eftermiddag den 27. april var nogle af os ude på en kort prøvesejlads og fisketur ud for
Lild Strand og Bulbjerg. Per, som var skipper, og vi andre var meget tilfredse med Skarreklit, dens sejleregenskaber og udstyr. Det blev også til to (små) mørksej i det grumsede
vand.
Nu skal vi så lige have fundet og ordnet blokken ved Lild Strand, så at vi kan komme i
gang med sommerens aktiviteter.
Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at betale kontingent for 2014: kr. 350,00 til bådlaget og kr. 150 for enkeltpersoner/kr. 200 for par til Han Herred Havbåde. Kan indbetales
til Sparekassen Thy konto 9114 – 0 001 742 256.
Ring til os og forhør jer om sejle- og fisketure. Vi har også brug for arbejdskraft lørdag
den 24. maj kl. 9.00, når Spilhuset på Lild Strand skal rengøres og sættes lidt i stand.
Nærmere oplysninger/tilmeldinger på tlf. 40 50 97 13 eller skarreklit@hotmail.com.
Hilsen Lildstrand Bådlag.
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