Alternativ standerhejsning.
Den første søndag i maj skal sejlklubbens stander op som startsignal til den skønne men korte
sejlsæson. Det skal den selvom verden er ramt af en pandemi som har vendt op og ned på alting.
Der er fortsat forbud mod at mødes flere end 10 personer og klubhuset er lukket indtil videre
efter ordre fra myndighederne og DS. Derfor kan vi ikke mødes og fejre dagen sammen som vi
plejer med fællessang og efterfølgende frokost.
Heldigvis har det været muligt at gennemføre klargøring og søsætning planmæssigt under
hensyn til de udstedte retningslinier så vi nu kan komme ud at sejle. Tirsdags- og onsdags
kapsejladserne må dog vente lidt endnu til vi får klarsignal fra DS. Tirsdagsbevægelsen ligger
også underdrejet og håber på snarligt klarsignal måske under skærpede instrukser.
Sejlerskolen for 1. års eleverne er aflyst for hele sæsonen, men der arbejdes med gennemførelse
af duelighedsprøver for 2. års eleverne til efteråret ligesom udlån af klubhuset er sat i bero indtil
videre. Vores generalforsamling fra 12. marts er også udsat hvor der jo mangler en beslutning
om juniorafdelingens fremtid eller mangel på samme i klubben.
Vi håber at der fortsat er tilslutning til sejlklubben selv om der er dikteret indskrænkninger i
klubbens virksomheder. Vi forventer en nedgang i indtægterne fra sejlerskolen og udlån af
klubhuset, som vil kunne ses i regnskabet. Sejlunionen har fået en vurdering af vores forventede
tab som de har efterspurgt og så vi se om der kommer noget ud af det.
Vores vinteraktiviteter er gået godt med et fint fremmøde indtil februar hvor vi desværre som
bekendt måtte aflyse vores foredrag om Middelhavet rundt i marts. Det håber vi dog at kunne
gennemføre til efteråret.
Bådejere der mangler en ny SGS stander kan bestille en på mail hos Britta og betale på mobil
pay nr. 22980390. Prisen er kr. 50,- som sædvanlig. Standeren vil blive leveret til båden så skriv
på mailen hvor den skal gemmes på båden hvis der er specielle ønsker.
Bestyrelsen ønsker alle en god sejlsæson under disse specielle forhold.
Med sejlerhilsen
Bent Jørgensen

