Nyhedsbrev og indkaldelse til vintermøde i Drabant 30 klubben.
Sæsonen er slut, og de fleste er nok allerede kommet på land. Inden vi går ind i december, vil jeg lige gøre
opmærksom på vores vintermøde, der ligger lørdag den 22. januar 2022.
Mødet skulle holdes i Vejle, men det har vi ændret. Vi mødes igen i Svendborg og denne gang i Thurø

Sejlklubs lokaler. http://thuroesejlklub.dk/
Grunden til at vi flytter mødet er, at vi har fået mulighed for at besøge HF Marine. De leverer rigtig mange af de
produkter, vi skal bruge til at vedligeholde vores Drabanter.
Vi mødes i Thurø Sejlklub til fælles morgenkaffe kl 09.30. Klokken 11.00 skal vi være hos HF Marine, hvor Thomas vil
viser eksempler på, hvordan vi bruger de produkter, de sælger. Der vil også være en rundvisning på fabrikken.
https://www.hfmarine.dk
Jeg er sikker på, at rigtigt mange af jer, vil få meget ud af besøget og få nogle praktiske løsningsforslag med hjem.
Når vi er færdige hos HF Marine kører vi tilbage til Thurø Sejlklub, hvor vi har fælles frokost. Vi betaler selv for mad
og drikkevarer.
Efter frokosten skal vi have fundet en dato for vores sommermøde/generalforsamling. Bestyrelsen foreslår at det
afholdes i Kristi himmelfarts ferien, der ligger i perioden fra den 26. maj til den 29. maj. Hvem har lyst til at ”lægge”
havn og klubhus til det møde?

Tilmelding til vintermødet på følgende adresse: Lundager.Steen@gmail.com og inden
15. januar 2022
Dette nyhedsbrev sendes ud til alle medlemmer, som vi plejer og til ikke medlemmer, som vi har e-mail på.
Der er stadig Drabantejere, der ikke er medlem i klubben, så vi lægger også nyhedsbrevet ud på vores lukkede
gruppe på Facebook. Dermed vil flere se det og forhåbentlig få lyst til at deltage i klubben.
Melder de sig ind inden vintermødet, kan de deltage og først betale vores meget lave kontingent på 150 kr. i marts
2021.

Til de nye medlemmer følger der også en flot

d30 cap.

Hvis der er interesse for det, kan man se nogle af de forbedringer, vi har gjort på Magdalene efter det ordinære
program.

HF Marine kan levere rigtigt mange ting, se nedenstående liste. Det kan være en fordel at se på deres hjemmeside
inden besøget, så I kan stille de rigtige spørgsmål til Thomas.


















Bundmaling & Propelbeskyttelse
Byggesæt - GØR DET SELV
Epoxy
Fugemasse
Glasfiberdug, måtter, kulfiber, kevlar & værktøj
Krympeplast til overdækning
Kulfiberrør
Malerværktøj
Maling, lak & dæksmaling
Panel montering
Polere og Rensemidler
PVC skum plader
Skrogbørste
Slibematerialer
Slipmidler
Teaktræspaneler efter egen skabelon & teakplanker
Åndedrætsværn & tilbehør

Se selv videre på: https://www.hfmarine.dk/produkter
Håber at se rigtigt mange af jer til vores vintermøde.
Steen Lundager
Formand

