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Der sker meget i bestyrelsen og på havnen. Bestyrelsen
drøfter nyt sejlertøj til SKS Sailing Concept, indretning
og nøglebrikker til medlemmer og selvfølgelig taler vi
om klubben og hvad medlemmerne har brug for.
Derfor deltager vi i udvalgsmøderne og møder medlemmer på havnen. Der vil snarest hænge opslag op i
klubhusene på hvem vi er med mobil og mailadresser
på ligesom udvalgene vil blive slået op.

sing kunder, hvoraf en del også køber events i Sailing
Concept. Der var ikke det helt store fremmøde,
hvorfor vi derfor overvejer, hvorvidt det er noget som
gavner klubben. Men vi hører gerne kommentarer og
hvad I synes.

Tilbud til tidligere medlemmer
Vi synes det skal være nemmere at blive medlem.
Derfor drøfter vi en mulighed for, at dem der er knyttet
til klubliv, andre sejlklubber eller andre sejleraktiviteter
i Skovshoved Havn kan få en form for rabat eller
medlemsfordele.

Idéer og forslag
Har du en god idé til Skovshoved Sejlklub?
Send den til mail@skovshoved-sejlklub.dk

Konkret her og nu har vi besluttet:
Tidligere medlemmer kan blive medlem igen uden at
betale gebyr for indmeldelse.
Nøglebrik til medlemmer
Vi arbejder på, at alle medlemmer kan få en nøglebrik,
som giver adgang til klubbens faciliteter, dvs. Sejlerhuset og Sandslottet, hvor der findes bad, omklædning og
toiletter.
Vores flåde
Det nye SKS flåde udvalg har gennemgået alle både og
kigget lidt på deres stand. Her bringer vi en oversigt
over antal og typer: 3 stk Albin. 1 stk J70. 9 stk RIBs. 6
stk M28. 2 stk 29’er. 2 stk Feva. 19 stk Optimist joller. 4
stk Laser. 3 stk Hobie. 1 stk Europajolle. 1 stk dommerskib ”Codan”. 1 stk Coronet ”Playmate”
Den sidst nævnte båd sættes til salg i nærmeste
fremtid. I første omgang til klubbens medlemmer.
Show på kajen – evalueres
Sejlklubben var med-vært ved et ”Road and Boat”
show d. 25/5. Et samarbejde med Audi og ProSafe, hvor
vi stillede M28’ere og mandskab til rådighed, Audi
udstillede biler og ProSafe fremviste RIBs både på land
og i vandet. Eventet var primært for Audis erhvervslea-

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag 11/6 klokken 18:00

SKS Stander, identitet og hjemmesider
Vi har drøftet hvordan vores profil opleves. Bl.a. er
vores hjemmeside ikke helt up to date – hvilket jo
ikke lige er så sjovt for medlemmer og dem som har
brug for information. Derfor overvejer vi hvordan vi i
fremtiden kan kommunikere og profilere Skovshoved
Sejlklub og skabe værdi for medlemmerne.
Fredagsbar - kom glad Hver fredag i Sejlerhuset mellem klokken 17 og 19
– medbring selv eller køb til spotpris.
Aktuelt på sundet og i havnen
Finn World Masters kommer til at fylde hele havnen i
perioden 7. - 14. juni med over 250 Finn-joller. KDY er
arrangør og SKS udlåner Sejlerhuset i perioden
(i dagtimerne).
Sejlsportsliga nyt
Skovshoved Sejlklub sejlede en 4. plads hjem i
Sejlsportsligaens 2. division i Lynæs. Stævnet var det
første ud af fire, og det næste afholdes i Skovshoved
Havn den 29-30 juni.
Næste kapsejlads i Skovshoved Sejlkub
SIF Skovser Cup – den 16. juni 2019 for optimisjoller.
På gensyn i havnen og i klubben
De bedste hilsner fra Skovshoved Sejlklubs Bestyrelse

