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En anderledes forsamling
Onsdag den 24. februar kl 19:00 koblede lidt over
40 medlemmer sig ind på computerne eller mobilen for
at opleve formanden og co. ”live”

LIVE

D619
J.Lo
Nye bådnavne
Sejlerskolens to Omega både får nyt navn: Penelope
og Helena. SKS Sport har også et givet et ”rigtigt”
navn til deres J70. Navnet er ligeledes en berømt
kvinde - men mere nulevende end de græske navne
som sejlerskolens guder(navne). De nye navne sættes
på når klargøringen udføres. Alle fartøjer i SKS skal
have logo og navn på i vores lyseblå farve - fordi det
synligør sejlklubben og aktiviteter.

Formand Lars Marqvart Jørgensen, Næstformand Kim
Bruhn-Petersen og kasserer Peter Nielsen sad i
”studiet” hvor Hanne Plummer var ordstyrer.
Dagene op til begivenheden havde bestyrelsen udsendt
information om, hvordan alle kunne sende spørgsmål
ind og formandens beretning og regnskab for 2019 og
2020 blev ligeledes udsendt dagene før.
Som bekendt kunne det ikke være en rigtig generalforsamling, fordi afstemningen af medlemmer til bestyrelsen ikke kan udføres efter de almindelige retningslinjer
for foreninger iflg. DIF. Bestyrelsen fungerer som
”forretningsministerium” indtil generalforsamlingen
kan afholdes med valg af bestyrelse.
Men trods disse forhold var der god dialog med spørgsmål til regnskab og beretning. Den øvrige bestyrelse
deltog i et andet lokale grundet corona og kiggede
med på én skærm. Det var sjovt at se de mange
medlemmers ansigter på skærmen i løbet af aftenen.
Formandens beretning og regnskab kan du finde på
hjemmesiden under menu: ”Klubben”
Take Away - nyhed
Sejlklubbernes nye restaurant forventes at åbne for sit
helt nye Take Away sidst i næste uge.

Se den lokale vejrudsigt her:
Havnekontoret har fået en særlig vejrtjeneste på
deres hjemmeside: https://skovshovedhavn.gentofte.dk/da/Skovshoved-Havn/Vejret
Kapsejladser på tegnebrættet
SKS afholder Mellerup Cup for KNARR i maj, SIF-cup
for Ungdom i juni, Klassemesterskab for Molich
X-Meter, Jubii-sejlads for alle samt DM for Hobie i
august, DM / IKC4 for KNARR i september og afslutningsvist et event med Sejlsportsligaen. Se mere
Søndagstræning i marts
På næste side gengives havnestemning til søndagens
træning på Øresund. Lysten er stor til at komme på
vandet. Der må nu trænes med 25 deltagere.
Vi ses på havnen - i klubben og på vandet
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