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Bestyrelsen

Rebekka Ved kaj i Husum Althafen sommeren 2004

Fra bestyrelsen
Vinteren er nu snart overstået og vi begynder på klargøringsarbejderne i
denne måned. For et par uger siden begyndte vi på udskiftning af vores
lugepresenning som var utæt. Arbejdet er ikke færdigt så der er en
opgave der venter. I den kommende sæson ser vi frem til at for det
første at foreningens medlemmer får nogle gode oplevelser med
sejladser med skibet, men også at vi får udført noget vedligeholdelsesarbejde på skibet. Det bliver kun muligt ved deltagelse af hænder fra
medlemmerne. Efterårets ekstra beddingstur vil påvirke vort 2004
regnskab, men skibet er blevet tæt, og vil forhåbentligt være det i en
årrække fremover. Til gengæld sparer vi den sædvanlige beddingstur i
Esbjerg, da denne erstattes af en fattigmandsbedding ved søfartsbroen
hvor vi i en weekend maler fribord da bunden er klar.
Herom yderligere i aktivitetskalenderen.
Sommersejladsen har vi det forslag at gentage året 2004 sejladserne i
det tyske vadehav, da deltagerne har haft virkelige gode oplevelser som
vi gerne vil tilbyde andre medlemmer .
Det kommende år bliver et år hvor vi får mange udgifter til
vedligeholdelse af vores materiel ombord, nedslidningen i det maritime
miljø viser sig efter 8 år i søen, vi skal have fornyet næsten alt
redningsudstyr.
Vi ser frem til god tilslutning til arbejdsdage, øvelsessejladser og
deltagelse i arrangerede sejladser.
Arbejdsdage og klargøring.
Lørdag den 12. februar
Sejl og rig
Lørdag den 26. februar
Sejl og rig
Lørdag den 12. marts
Sejl og rig

Lørdag / Søndag den 2. – 3. april
”fattigmandsbedding”
Lørdag den 16. april
Dæk, afrensning, skuring og reparation af nådder.
Fredag den 22. april (bededag)
Lørdag / søndag 23 / 24. april
Oprigning og rengøring.

Ved klargøring mødes vi ved roklubbens hus på
Batterivej , for enden af Hovedgaden mod nord
kl. 9 til 12.
Mød op og deltag, vi plejer at få gennemført arbejdet i
hyggeligt samvær.

model af evert med klyver på søfartsmuseet i Husum, 2004.

Indlæg til bladet efterlyses !!!!!!!!!
Der er maser af plads.

Generalforsamling 2005.

Der indkaldes hermed til afholdelse af ordinær generalforsamling:

Onsdag den 2. marts 2005 kl. 19:30
I Værkstedet ved Møllebanken 10, Nordby.
Dagsorden er som anført i vedtægterne.
På valg er Ryon S. Petersen, Søren Wium og Niels Brinch,
Samt suppleant Anne Grete Aagaard.
Der vil efter mødet blive et lille traktement.

Fra gæstesejlads med ”Grønne Erna” på Kolding fjord 2004.

.

Hermed en opfordring til deltagerne om fremsendelse af indlæg til næste
Rebekka Nyhedsbrev.

Fra bestyrelsen

