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Nu starter en ny sæson

Runa sejler hver torsdag - fra 7. maj - kom med
- for

Højvande - lavvande - vind og blæst - og rigtig meget
vand fra himlen. Det har været en lang vinter, men nu
er det endelig forår. Bestyrelsen og de mange frivillige
sørger for at klubben er top-trimmet og klar til en ny
sejlersæson med kapsejladser, sejlerskole og klubliv.
Den 5. april indfører Restaurant Sejlklubberne sommertid med åbent alle dage. Husk at der er ”Jazzaften”
onsdag d. 25. marts. Læs mere her
Læs her lidt om hvad der sker i SKS.

Nyt kontigent - til forslag
Det skal være enklere at være medlem af Skovshoved
sejlklub. Derfor har bestyrelsen stillet et forslag til en
enklere kontigent struktur.
Basis medlem
Kontigent: 1.000,-

Flåde medlem
Tillægskontigent: 2.000,-

Kursus gebyr
Træning/undervisning: 500,-

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den
26. marts kl. 19.00.
Begrundelsen for den ekstraordinære generalforsamling
er alene bestyrelsens ønske
om at nedsætte kontingentet for 2020. Kom og hør
nærmere hvad det betyder
for dig.
Figur: Kontigentforslag

Flåden og Bådsmænd
Sven Klint Bergh har gjort et stort arbejde med at
skabe et konstruktivt fundament for sejlklubbens flåde.
Således har SKS fået en ny ”Overbådsmand” der
hedder Kasper Helweg-Larsen som helst kontaktes via
SMS: 20 97 43 91.Læs mere her på SKS Flåde

Foredrag om RUNA
Skovshoved Sejlklub afholder et foredrag om
Danmarks ældste lystfartøj, RUNA, som er udlånt af
Danmarks Museum for Lystsejlads. Peter (SIF) Nielsen
fortæller om Runa bådene, værftet ”Neptun” og
Museet.
Onsdag den 22. april, klokken 19:00
Se kalender her
Standerhejsning og gratis frokost for medlemmer
Søndag den 26. April kl 12:00 skydes sæson 2020
officielt i gang. Tilmeld dig på kontoret snarest så
Hovmesteren ved hvor mange sild der skal fanges ;-)
Følg med i årets kalender på hjemmesiden
Øverst på hjemmesiden har vi vores kalender som
jævnligt opdateres med de begivenheder klubben
har. Se kalender her
Sejlerskolens praktiske sejlads starter 20 april
Kender du nogen der gerne vil på sejlerskole? Orienteringsaften den 31. marts i sejlerhuset kl. 18:00.
Kapsejlads
Første større begivenhed i havnen bliver Mellerup
Cup den. 23-24. maj for Knarr IKC1.

Ungdom - sæsonstart
Vi starter op den 14. april kl. 17-19:00. Sejlerne deles op
i grupper, trænerne uddeler klubjoller og viser børnene, hvordan man håndterer sin jolle. Følg med
på Facebook: SKS Ungdom

Husk generalforsamlingen nu på torsdag!
Klubben afholder generalforsamling, torsdag den 12.
marts. Frivillig middag til klubpris inden kl. 19:00.
Vi anbefaler at komme i god tid til netværk ;-)

Dit nye medlemskort for 2020
Hent dit nye medlemskort hos Flemming på kontoret.
Onsdag er der åbent til 18:00. Skriv evt og aftal
nærmere mail@skovshovedsejlklub.dk

Fredags Café
Fredags Café opstart den 1. maj, klokken 17:00.
Fredagshygge med gratis sodavand og snack. Øl og
vin kan købes på MobilePay.

