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Sejlerskolen får ny båd
Albin 78 udskiftes fremover succesivt med Omega 30, 
og den første, med det smukke navn Blue Lady, er købt 
og bliver sejlet hjem af sejlerskolens elever så snart 
vejrguderne tillader det.

Sejlerskolens formand, Sven Felding, ser frem til at 
tilbyde undervisning i den til foråret. 

Info om bådtypen: 
https://docplayer.dk/14260616-Nem-rummelig-og-hur-
tig-familiebaad.html

Hjemmesiden er opdateret
Den nye hjemmeside er nu en realitet. Kalenderen er 
fyldt med aktiviteter og hjemmesiden er aldrig 
”færdig” - det betyder bl.a. at kalenderen skal holdes 
opdateret og skriv til soren@moesgard.dk hvis du har 
en aktivitet, et stævne eller andet som skal ind i kalen-
deren. https://skovshovedsejlklub.dk/kalender/

Nye opslagstavler i indgangen til restauranten
Skovshoved Sejlklub har købt nye opslagstavler og 
aftalt indkøbet med KDY ligesom placeringen er sådan: 
KDY har styrbord væg for indadgående og SKS har 
bagbord side for indadgående medlemmer ;-). Der kan 
skrives med en hvid tusch som findes på kontoret 
ligesom her findes magneter.  

Generalforsamling 2020
Bestyrelsen har indkalder til generalforsamling som 
afholdes torsdag den 12. marts 2020.

Emner til dagsorden skal indsendes senest 
31. december 2019.

Aktivt flådeudvalg
Sven Bergh, Lars Nordbjærg, Peter Baunsgaard og 
Jørgen Monberg har hjulpet med indkøb af den nye 
båd, ligesom Playmate nu er solgt. Flot arbejde! Lars 
Westenberg Bjørn har grundet travlhed med sit arbejde 
aftalt med bestyrelsen ikke at deltage helt så aktivt.

Frivillighedsfest
Fredag den 24. januar afholder klubliv en fest for alle 
medlemmerne hvor vi hylder alle de frivillige i klubben. 
Program og invitationer sendes ud i Januar.
Med kærlig hilsen SKS Klubliv.

Sommeren byder på Finalestævne i Sejlsportsligaen 
Skovshoved Sejlklub er vært for årets finane i 
Sejlsportsligaen: 22-23. august gælder det finalen i 2. 
division og 5-6. september er det 1. division hvor  
Skovserne jo deltager. Hvis du gerne vil være frivillig 
hjælper så kontakt SKS Kapsejlads.

Motion og aktivt samvær for SKS Ungdom
Hver tirsdag kl: 18:00 - 19:00 i Skovshoved Skole’s 
gymnastiksal arrangeres der fysisk træning for SKS 
ungdomssejlere frem til sæsonstart.
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

Østersøen rundt - et foredrag for alle medlemmer.
Foredrag af Karsten Møller Hansen fra FTLF: 
Den 30. januar kl 19:00 med frivillig middag kl: 18:00. 
Tilmelding via hjemmesiden.

Sejlerskolens Navigationskursus til duelighedsbevis
Kender du nogen der vil på sejlerskole? Tilmelding nu
og det starter tirsdag den 14. januar.

Andespillet var en succes!
Stort fremmøde gjorde at næsten alle spillepladerne 
var i brug. Det blev en hyggelig aften og de mange 
præmier blev delt ud til de heldige vindere. Ulla, 
Jørgen og Ida stod for arrangementet. Tak for jer!

Godt nytår
Rigtig god bag-jul til jer alle sammen og tak for jeres 
indsats, som vil gøre Skovshoved Sejlklub til 
medlemmernes klub i 2020.

 

Omaga 30 er en velsejlende turbåd
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