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Husk Generalforsamlingen

Generalforsamling 19. marts 2013
Generalforsamlingen er igen i år på Skælskør Bibliotek og starter kl. 19.00. Husk at
komme - det er også en god måde at møde gode venner og andre medlemmer af
klubben.
Indkaldelsen er lagt på hjemmesiden den 23. januar og efterfølgende er dagsorden,
forslag, regnskab og beretninger sendt ud med posten.

Onsdagssejlads - eller ???
Hvilken dag skal der sejles kapsejlads i Storebælt ???
Skriv til formanden og fortæl din mening.
Se mere her.

Forlængelse af aftale med NSK
Aftalen om 2 gratis overnatninger med Næstved Sejlklub er forlænget og gælder også
i 2013.
For at kunne udnytte aftalen er det stadig stander og frihavnsordningens mærke som
synligt på båden giver adgang til at udnytte aftalen. Det er Næstveds 3 havne der er
med - den inden broen, den efter broen samt havnen på ydernæs ( yderhavnen).
Desværre eksisterer der ikke en tilsvarende aftale med Korsør Sejlklub

Søstjernerne er godt modtaget
Juniorerne har været på messe - både i Vesthallen i Slagelse
og i Skælskørhallen i Skælskør. Et af målene var at
præsentere det nye projekt med Søstjerner i SAS.
Projektet er for 5-8 årige, som ønsker at lære at begå sig ved
vandet. Læringen foregår under trygge forhold, og klubben
har fået stor støtte fra flere fonde samt Salgelse Kommune.
Der er for støtten indkøbt materiel til projektet, herunder
vandkikkerter, mini kajakker, våddragter, redningsveste m.m.
Og projektet er også blevet godt modtaget hos nye sejlere. På
messen i Skælskørhallen fik juniorerne talt med mange
interesserede og det har allerede udmøntet sig i 2 helt nye
medlemmer - endnu inden første træning. Søstjernerne
starter den 29. april 2013. kl. 17.00

Standerhejsning og søsætning
Standerhejsningen foregår lørdag den 13. april 2013 kl.
14.00. Mød op og vær med til at starte sæsonen på bedste
vis.
Bådene på parkeringspladsen søsættes samme dag fra kl.
8.00, hvorfor parkering på pladsen ikke er tilladt i perioden
fra lørdag den 13/4 kl. 7.00 til kl. 12.00.
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