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Klubaften med gode input og udnævnelse
Tak for en fin aften - tak til medlemmerne for spørgs-
mål, input og feedback. Tillykke til årets SKS’er som 
fortjent blev Finn Lerbeck - både til lands og til vands er 
Finn en uvurderlig støtte i klubbens aktiviteter.

Sejlklubbens målsætning og mål
Bestyrelsen har den 27/10 afholdt workshop for at have 
fælles fodslag omkring klubbens mål frem mod 100-års 
jubilæet i 2022. Det overordnede resultat blev præsen-
teret på klubaftenen, og vi arbejder videre med detal-
jerne og en strategi for implementeringen. 
Klubbens nye målsætning og mål er:: 

“Et inspirerende og sjovt maritimt miljø 
drevet af frivillighed og med plads til alle”

”Verdens bedste medlemstilbud”

Nye skilt og beachflag  - klar til sæson 2020
Skovshoved Sejlklub har købt nye flag og har fået et 
nyt skilt op ved kontoret og i indgangen. Her kommer 
også nye opslagstavler op som i samarbejde med KDY 
er bestilt så begge klubber kan præsentere sig flot.

Stadig aktuelt: 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 Bådejerud-
valgets 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 under udvikling 
Hvert udvalg har bidraget flot med tekst og input, og 
undertegnede skriver og redigerer den nye side og det 
går fremad. Det bliver en meget enkel hjemmeside. 
Hvis du gerne vil vide mere om dette arbejde, så 
kontakt Søren Moesgård på 60 21 99 01. 

Ny åbningstid
Kontoret v. Flemming F. Hagemann har nu fast 
åbningstid hver onsdag kl. 14:00 - 18:00

Afriggerfest i Sejlerskolen
Den 30. november holder sejlerskolen afriggerfest, 
med uddeling af diplomer.

Årets Jule-andespil
Onsdag den 11 december kl. 18:00 til middag.
Spillet starter kl. 19:00

Der udsendes snarest invitationer med tilmelding 
via Flemming på kontoret.

Med kærlig hilsen
SKS Klubliv 
 

Fredagsbaren bliver til julebar i december 
Foregår i Sejlerhuset mellem klokken 17 og 19. hver 
fredag. Første gang 6. december.

Tid til motion og aktivt samvær for optimistsejlerne!
Hver tirsdag kl: 18:00 - 19:00 i Skovshoved Skole’s 
gymnastiksal arrangeres der fysisk træning for SKS 
ungdomssejlere frem til jul.
Mød frisk op – gerne omklædt og parat – ved bagind-
gangen til gymnastiksalen kl 18 til en times sjov 
aktivitet og træning med dine sejlerkammerater.
Ansvarlig Janne Nordbjærg, mobil 25 37 26 09

Næste bestyrelsesmøde: 
Torsdag 14. november klokken 18:00

Vintersejlads
J/70'eren er tilgængelig og to M28'ere bliver i vandet 
indtil Nytår. Alle kan sejles efter aftale. 
Kontakt JP, mobil: 20 73 60 45 eller Sven Felding, 
mobil: 41 70 17 69
Meld gerne ind på facebook gruppen.

På gensyn i havnen og i klubben
De bedste hilsner fra Skovshoved Sejlklubs Bestyrelse
v/Søren Moesgård 60 21 99 01

 


