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Der sker meget i Skovshoved Sejlklub - både på vandet
og på land. Bestyrelsen har netop holdt møde den 3.
september og vi blev enige om at invitere alle medlemmer til ”Klubaften”. Kom og hør hvordan det går. Læs
mere om klubaften nedenfor.
Klubaften
Kom og hør hvad vi laver i bestyrelsen. Mød op med
dine kommentarer eller byd ind med en historie eller
forslag. Onsdag den 30. oktober i Restaurant Sejlklubberne. Vi starter med at spise klokken 18:00 (egen
betaling) Bestyrelsen fortæller og lytter kl: 19:00-20:00.
Bagefter afholdes der Havneudvalgsmøde kl. 20:00.
Tilbage i 1. division i Sejlsportsligaen
Skovshoved Sejlklub deltog i Aarhus den sidste
weekend i august. Her blev det til en 2. plads.
Det betyder at Skovshoved Sejlklub har en samlet 1.
plads i 2. division og rykker op i 1. division.
Tak til: Jan Schlüter, Kim Bentzon, Gudmund Olsson,
Britt Lilja, Lars Nordbjærg, Jan Peter Andersen, Frederik
Rask, Line Haldager, Lars Marqvart, Jakob Groth, Søren
Moesgaard.
Vis din mobil i Klubbens restaurant
Tip fra Hovmesteren: Tag et billede af dit medlemskort.
Så kan du også benytte dette når du køber klubmenu.
Husk at melde din båd ind!
Det er en rigtig god idé at være en del af dette bådejer
netværk - hvis du har båd i havnen. Kontakt Bådejerudvalgets formand Mikkel Thomsen på mobil: 40 20 97 01
og opgiv nummeret på din bådplads, gerne din båds
navn samt dit telefonnummer og e-mailadresse.
Hjemmeside
Vores nuværende hjemmeside spiller ikke helt optimalt.
Derfor har en enig bestyrelse valgt at kigge på at få
udført en ny og mere enkel hjemmeside.
Hvis du gerne vil vide mere om dette arbejde, så
kontakt Søren Moesgård på 60 21 99 01. Måske har du
lyst til at skrive og redigere tekster?

Ny sekretær - farvel til Rikke
Skovshoved Sejlklub har ansat
Flemming F. Hagemann som
sekretær. Han overtager 1. okt.
Vi takker Rikke for de mange
gode år og ønsker hende held
og lykke og god vind i fremtiden.
Flemming starter løbende op nu,
– så kom og hils ;-)
SKS til møde med KDY om kapsejlads og indretning
Der er en positiv dialog i gang om emnet: at skabe en
fælles kapsejlads hver torsdag til næste år.
Ligesom der er fælles tanker på at forbedre indretningen i det fælles klubhus.
Klubmesterskab i SKS Ungdom
Den 22/9 - Skippermøde klokken 09:00.
Første startskud klokken 10:00. Kontakt Signe
Schouboe på 24 82 82 12 for mere information eller
se hjemmesiden.
Klubmesterskab i SKS Sejlerskole
Den 5/10 - Kontakt Sven Felding hvis du vil vide mere
Mobil: 41 70 17 69.
SKS Sailing Concept
Til orientering afholdes der eventsejladser i weekenden 17-18. september.
Fredagsbaren fortsætter for alle - også børn og unge
Foregår i Sejlerhuset mellem klokken 17 og 19.
Vi regner med at fortsætte til og med oktober.
Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag 2. oktober klokken 18:00
Har du idéer eller forslag
Send dem til mail@skovshoved-sejlklub.dk
På gensyn i havnen og i klubben
De bedste hilsner fra Skovshoved Sejlklubs Bestyrelse

