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Hej,  
så er vi kommet ind i foråret og inden længe, så skal vi ud og sejle igen.    
 
MEN, vi er fortsat ramt af Covid-19 og det sætter desværre fortsat en stopper for mange planlagte ting, men 
jeg kan forsikre jer om, at jeres bestyrelse arbejder seriøst videre for jer og har styr på driften af vores havn.  
 
Økonomien ser rigtig fin ud, alle pladser er udlejet og der er i skrivende stund ikke faste pladser til salg, så 
det kører som det skal.  
 
Vi har lige lidt info vi vil dele med jer og ligeledes opfordres i til at følge med på vores hjemmeside hvor vi 
også vil forsøge at opdatere og informere oftere.  
 

 
Generalforsamling :  
 
Selvom der lige nu bliver lukket mere op for Covid-19 restriktionerne, så går der nok noget tid endnu inden vi 
igen kan mødes indendørs.  
 
Vi udsætter derfor generalforsamlingen igen år og venter til det igen er forsvarligt at mødes alle mand.  I får 
besked på hvornår vi afholder så snart det er muligt.  
 
 
Regnskab 2020 / Budget 2021  
Begge dele vedlægges og gennemgås naturligvis som vi plejer på generalforsamlingen, men vi ville lige give 
jer mulighed for at se på det inden.  
 
 
Sauna projekt :  
 
Der er en flok gode mennesker der arbejder på at lave en større tømmerflåde med/til vinter sauna/havnebad.  
 
Vi har et godt samarbejde med denne nye forening og vi er sikre på at dette tiltag vil gavne både os og 
beboerne i Hejlsminde og omegn. De arbejder på at samle økonomi nok til dette store og spændende projekt 
og i så fald, at det lykkedes for dem, så er vi indstillet på, at finde plads ved betonmolen til næste vinter hvor 
de håber på at være klar til at søsætte flåden osv. Det vil ikke gå ud over dem der har plads ved betonmolen, 
men betyder, at de skal rykke lidt til bagbord som det ser ud nu.  
 
Vi følger projektet og holder jer orienteres når der er nyt herom.  
 
 
Logo :  
 
Der er lavet et forslag til et nyt logo til klubben og vi syntes det ser rigtigt flot ud og derfor "testes" det af på 
sponsoreret tøj til vores ungdomssejlere og til vores nye kort (i stedet for nøgle) til bomanlægget.  
 
Logo kan i se her som er bagsiden af vores nye adgangskort til bomanlægget: 
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Et skifte af klubbens logo er naturligvis noget vi tager op på generalforsamlingen og holder afstemning om, 
men nu kan i se det og se om det er noget i kan stemme for eller om vi skal beholde vores gamle logo.  
 
 
Arbejdsdag :  
 
Pga. Covid-19 venter lige med at indkalde endeligt til den årlige klargørings dag på havnen, men sæt 
venligst et forsigtigt lille kryds i kalenderen til Lørdag d. 10.04.2021 Kl. 09.00 - vi kommer tilbage med en 
indkaldelse asap.  
 
 
Er der spørgsmål eller er der noget i er i tvivl om, så er i velkommen til at skrive eller ringe til mig og 
ellers vil jeg bare på bestyrelsens vegne sige, at vi glæder os til at få sæsonen rigtigt i gang igen og 
håber vi får en kanon god sejler sommer.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Per Jensen  
40277604 
 

 


