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Indtryk fra Drabant 30 klubbens traf i Assens l-2juni 2012

Treffet i Assens havde deltagelse af2l medlemmer og anesmedlemmer. De fleste kom s€jlende, men vi var
enk6lte, der mette bruge bilen.

Vejret var godt - men fredag meget blaesende. Det anfegtede dog ik&e Jurgen fra Slesvig (D24 Benoli). Han
kom singlehand fra Slesvig via D1'vig.

Som s@dvanlig startede vi med morgenkaffe. Dercfter havde vi det traditionelle "iben bid' arrangement.
Her var der mulighed for al blive inspircrct afde smafie lgsninger, der findes i mange afbadene. Dette
armngement er altid velbesogt og tager nogen tid. Det er ofte svert at losrive sig fia bedene og snalken.

En p6t@nkt tur til Thorshuse blev p.g.a. blesten endrct til en bltur
for nogl€, mens andre fortsatte snakken i bidene.

Kl. 16 blev generalforsamlingen afholdt. Kirsten og Ame
(,€resmedlemmer) havd€ mzm fristes nesten til at sige:
traditionen tro sponseret hvidvin og snacks.

Diskussionen var livlig is€r under eventuelt, hvor en del tekniske
spfigsmel bl€v vendt. Vore bede har efteftenden "en del Ar pA
bagen", og det kan v@re svert at fe fat pa originale dele, f.eks.
luger og vinduer. Der er derfor stor interesse for at fr at vide, hvem
der kan lave / skaffe sidanne dele.
Der kom en opfordring tll medlemmeme om at fotografere nogle af
d6 specielle lssninger - store og sme - der findes i deres Mde og
sende billeder og en kofi beskivelse til klubbens webmaster
(Chresten Klit nr. 3 Dixi). De kan via hjemmesiden vere med til
at give inspiration til andre. Opfordringen er hermed givet videre til
de medlernmer. der ikke var med i Assens.

En ny 0?e luge
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GeneralfoEamling

Menuen ved festmiddagen bestod afgrill leveret fra den lokale slager og tilberedt pe sejlklubb€ns gill. Der
var alt hvad hjertet kunne beg@re, f.eks. lam, oksekod og svinekod i flere varianter.

Ved ca. 23-tiden forlod vi klubhuset. Nogle gik til b.Adene og andre til campingpladsen.

Sondag morgen sluttede vi trrcffet med faelles morgenkaffe.

En stor tak til vorc medlemmer fra Assens (D 3I Luna - Yvone og Henrik Edvardson) og (D 58 Blue Bird -
Birthe og Kjeld Johansson) for deres store arbejde for og under arrangementet. Det giord€, at treffet blev en
succes, ogsa pe det kulinariske omride.

Til slut: Tove ogjeg kunne desverre ikke vise D 7 Bell's nye dek. Vi hentede biden en uge senere. I skal
ikke s for af det ide fra Faabora Yacht Servic€.

I onskes alle en god sornmer med mange gode timer pe vandet.

Med sej lerh ilsen

Tove og Jeppe Fisker(kasserer og sekreter)
D7 Bell
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