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Vinteren står for døren
Standernedhaling og optagning af både

Standeren er blevet halen ned af Sofie Steen, som vandt klubmesterskabet for Optimist C
sejlere og dermed må beholde standeren som minde om året. Vejret var flot og en stor flok
medlemmer var mødt op for at høre formanden og se standeren blive halet ned.
Forinden var parkeringspladsen igen blevet delvist fyldt med både der skal overvintre i
klubben. Juniorerne havde også ryddet op i materielhusene og nogle havde endda været på
vandet for at nyde det gode vejr.
Under standernedhalingen blev en af klubbens optimistjoller også præsenteret, nu med
sponsornavn fra City Game, Skælskør, som har givet et flot bidrag til klubbens nye bygninger.
Det er vi alle glade for og det betyder meget at have denne opbakning i byen.
Efter tale og nedhaling blev der traditionen tro budt indenfor i klubhuset til kaffe og kringle, og
senere var aftenen sat af til en gedigen afriggerfest i klubhuset.
Der blev hurtigt meldt om fuldt hus og det er da en af de største glæder at kunne se så mange
medlemmer nyde aftenen sammen og med god mad, som igen er tilberedt godt af vores
aktivitetsudvalg. TAK FOR DET.

Hvad skal der ske med klubhuset?
Der har i årets løb været en del dialog om klubhuset og drøftelsen af om vi skal have en
hovmester eller ej. Punktet kan naturligvis igen drøftes på generalforsamlingen, det kræver
blot et forslag, med begrundelser af hvordan aftaler tænkes udformet og klubbens muligheder
for anvendelse af huset stadig består. Alternativt kan der afholdes en ekstraordinær
generalforsamling, hvis de i vedtægterne fastsatte forudsætninger er til stede.
Debatten kan ses under 'Ordet er frit - ordet er dit'

Vintertræning
En håndfuld af vores jollesejlende medlemmer har besluttet at træningen ikke stopper, blot
fordi det bliver tidligt mørkt. Derfor er der arrangeret søndagstræning i OK joller og andre af
klubbens joller for dem som er interesseret. Man mødes kl. 9.00 og forventer at være inde kl.
ca. 11.30. Der er RIB med på vandet og der lægges træningsbane og aftales øvelser inden
man tager ud.
Kravet er naturligvis fornuftigt tøj - det betyder nu tørdragt eller vintervåddragt, og meget
snart også hue. Første træning søndag den 6. oktober var der 5 joller på vandet i skønt vejr.
Hvis der er medlemmer som vil prøve en tur i en OK jolle kan der stadig ske ved henvendelse
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til Mads Brockhuus på mailen mads@brockhuus.dk.

Multirum
Multirummet er nu nået så langt at beskrivelse og tegninger er lavet og en antal håndværkere
er indbudt til at give deres bud på opgaven. I første omgang forventes et råhus, så alt er
under tag og klar til en god indsats af frivillige - eller hvis økonomien tillader det, helt eller
delvist af håndværkere.
Gavlen mod klubhuset er tegnet om, så den nu består af en stor vinduesgavl og dermed ikke
fremtræder så bastant. Byggeriet vil forhåbentlig starte inden længe, så huset kan lukkes
inden vinteren.
Projekter som disse kan kun gennemføres med stor støtte fra sponsorer, fonde og ikke mindst
stor velvilje fra klubben. Vi er alle sikre på at det bliver et godt aktiv som vi alle kan få megen
glæde af.
Se tegninger her (yderst til højre)

Roklubben bygger
Roklubben bygger også. De har ikke plads til de mange kajakker og det virker som om det er
den del af deres klub som vokser mest. Derfor har de brug for mere plads og det har de
heldigvis fået tilladelse til at bygge.
De opfører et kajakrum på arealet mellem Roklubben og Per Westergaard - altså på den
modsatte side i forhold til os. Der vil være lidt byggetrafik på parkeringsplads og arealer, men
vi forstår deres glæde over at kunne udbygge på denne måde.
Tillykke til Roklubben med projektet.
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