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Tillykke!
Skovshoved sejler, Riccardo - modtager 
her præmien af medarbejder Andreas
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Indkaldelse
Skovhoved Sejlklub indkalder hermed alle 
medlemmer til den årlige generalforsamling i 
Sejlklubbernes restaurant, klubhuset. 

Onsdag den 30. marts kl 19:00, 2022.

For dem der har lyst, mødes vi traditionen tro 
klokken 18:00 og spiser dagens ret til klubpris. 

Skovshoved den 9. februar 2022.
Bestyrelsen

Vinder i konkurrencen
Skovshoved Sejlklub fylder 100 år i år. 
Tegnekonkurrencen, om at formgive et 
forslag til jubilæumsstander, blev vundet af 
Riccardo Romano, som er elev på SKS 
Sejlerskole.

”Vi modtog mange fine forslag men da vi så
Riccardos forslag, var her et forslag som 
kreativt og visuelt havde styrke og kvalitet”  
Riccardo fik overrakt gavekortet på 1000 kr i 
Nordbjærg’s butik - og mon ikke der findes 
noget i butikken som kan gøre en vinder 
glad. Se alle forslagene på side 2.
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100 ÅRS KONKURRENCE: 
JUBILÆUMS-STANDER

Riccardo
rmn.ric@gmail.com



Er du frisk med sandpapir og pensel?
Der søges frivillige til at hjælpe med at istandsætte 
flagmasten, så den er klar til sommerens begivenheder.
Dem der vil hjælpe, bedes henvende sig til Lars Nord-
bjerg, der står for istandsættelsen.
 
Historisk efterlysning!
Hvis nogen ligger inde med historier, historisk stof eller 
billeder, der kan være med til at supplere, eller udvide 
historien om de første100 år af SKS historie, må de 
gerne henvende sig til redaktionen af 100 års bogen. 
Kontakt Peter Nielsen 26 32 29 39, eller Carsten 
Scheuer 20 40 99 33.

Ved du et eller andet, som mangler i kalenderen?
https://skovshovedsejlklub.dk/kalender/
Skriv til os, selvom du tror, at en af de andre nok skal 
skrive det. Vi skal nok sortere dubletter fra, hvis flere 
skriver det samme. Tusind tak for hjælpen!

Bedste hilsner fra
Kommunikationsudvalget
Søren, Peter og Claus.               (soren@moesgard.dk)

Jubilæumsfest - sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Lørdag den 20. august afholder Skovshoved Sejlklub 
traditionen tro jubilæums sejlads.
Samme dag og aften ønsker Sejlklubben at fejre 
klubbens 100 års fødselsdag med en stor middag og 
fest. Programmet for løjerne er ikke klarlagt i skrivende 
stund, men der arbejdes på at få levende musik og 
andre underholdende oplevelser fastlagt - snarest.

Udvalg vokser
SKS Kommunikation styrkes med nye kræfter. Således 
er Peter Lillelund og Claus Engelsen nu deltagere og 
der arbejdes på at klubbens information til medlem-
merne forbedres.

Vil du have et medlemskort?
Ved at downloade Klubmodul Appen har du altid dit 
medlemskort på mobiltelefonen, hvis du f.eks. ønsker 
at få rabat i vores restaurant.
Hvis du ønsker et fysisk medlemskort i plastik, kan du 
sende en e-mail med fulde navn til mail@skovshoved-
sejlklub.dk og efterfølgende afhente kortet i klubben 
efter aftale.
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Side 2

Vinderforslaget til højre på sort baggrund 
og de øvrige fine forslag.
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