Mail af 18.05.21 med overskriften “Sommertræf med vintertemperaturer.

Kære Drabant 30 medlemmer
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Tak for sidst til alle de fremmødte til træffet. Rart at se et ungt par på
nitten og tyve og et par mere der også var væsentligt under den
gennemsnitlige alderen i klubben
Træffet var ikke helt som det plejer at være grundet Coronareglerne. Især
den manglende adgang til klubhuset gjorde, at dem der var kørende nok
følte sig lidt hjemløse
Da vejret heller ikke viste sig fra den varme og tørre side var udendørs
forsamling også en kold fornøjelse. Der var heller ikke særligt varmt i
bådene,selvom alle undtagen Luna havde oliefyr. De havde så til gengæld
en varmedunk. Den er nok svær at slå
Vejret viste sig dog fra den pæne side, da vi alle skålede i den hvidvin,
som Tove og Jeppe medbragte.
Tak til Kjeld for arbejdet med at få skiftende Coronaregler til at passe
samme med afholdelse af en fest middag
Tak til Birthe for at invitere alle på kaffe og hjemmebagte kager
Tove og Jeppe blev begge tidligere udnævnt til æresmedlemmer for det
store arbejde, de havde gjort for klubben. Den nye bestyrelse viste
desværre ikke, at der med udnævnelsen, også skulle overrækkes en
æresnål. Den nye bestyrelse viste ikke, at klubben havde sådan nogle. Så
vi havde brugt tid og kræfter på at lave en ½ model af Drabant 30 båden,
så de kunne se på den og mindes de dage, de selv havde båd.
Jeg beklager, at I først på vej ud af ud fra festmiddagen k
æresmedlemsnålen. Det var selvfølgelige ikke særligt festligt
Så endnu en tak for det store arbejde I har lavet for klubben
Vores vintermøde kommer til at foregå i Vejle lørdag den 22. januar 2022.
Vi mødes klokken 10.00 forhåbentlig til fælles morgenmad. Så reserver
venligst dagen
Vi regner med, at alt er normaliseret på det tidspunkt
Normalt inviterer vi en udefrakommende person til mødet, så vi kan få ny
viden. Vi vil i bestyrelsen gerne have forslag til hvilket fagligt indhold I
kunne tænke jer
Meld venligst tilbage
Med Venlig Hilse
Bestyrelsen i drabant 30 klubben (Steen)

