2.maj 2019

Indbydelse til sejlertræf og generalforsamling
Kære Drabant sejler.
Drabant klubbens årlige træf og generalforsamling afholdes i år i Årøsund lystbådehavn
i dagene 31 maj – 2. juni 2019.

Vi har lånt huset Perlen ved Årøsund sejlklub.
Program:
Fredag

Ankomst.

Vi hygger os på havnen.

Lørdag

09.00

Fælles morgenmad for de fremmødte.

Lørdag

10.30

Tour de Drabant 30, hvor vi går på besøg hos de både, der er
sejlet til træffet.

Lørdag

12.00

Frokost (medbragt eller for egen regning)

Lørdag

13.30

Fortsat Tour de Drabant 30, hvor vi går på besøg hos de både,
der er sejlet til træffet. Endvidere mulighed for tid på egen hånd,
hvis det ønskes.

Lørdag

15.00

Generalforsamling

Lørdag

18.00 - ?

Festmiddag. Som sædvanlig bliver det til overkommelig pris.
Drikkevarer sørger man selv for at have med.

Søndag

09.00

Improviseret, fælles morgenmad for de morgenfriske.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse og suppleant.
Bestyrelse (følgende er ikke på valg i år):
- Formand (Niels Hofman Hansen)
- Sekretær (Martin Bergmann Raal)
- Bestyrelsesmedlem (Steen Lundager)
Suppleanter (på valg i år):
- Erik Sørensen
- Henrik og Yvonne Edvardson
- Kasserer (Tove Fisker*)

6.
7.
8.
9.

Valg af revisor og suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
Fastsættelse af dato for næste generalforsamling. Evt. sted

Forslag, der ønskes behandlet, skal ifølge lovene være bestyrelsen i hænde skriftligt én måned
før generalforsamlingen.
*) Tove Fisker har i nogle år indvilget i at varetage opgaven som kasserer for ét år af gangen
uden at indgå i bestyrelsen.
Praktiske oplysninger
Når man skal finde havnen via Den danske havnelods hedder havnen Årøsund Havn.
Overnatning
Der findes forskellige overnatningsmuligheder, for dem der ikke kommer sejlende.
Der er Årøsund Badehotel, Gammelbro Camping eller Skillerbjerg Bed & Breadfast.

Tilmelding til sekretæren på martinraal@gmail.com eller på SMS til 26221599
Af hensyn til madbestilling er sidste frist for tilmelding mandag den 20.maj 2019.
Vi håber at se mange D 30 ejere – i båd eller i bil.
Med sejlerhilsen
På bestyrelsens vegne
Martin Raal /sekretær – D 53 Holli

