Nyhedsbrev med info om sommermøde:
Datoen for generalforsamlingen ligger nu fast. Det bliver lørdag den 28. maj.
Så husk nu at reservere Kristi Himmelfarts ”ferien” fra den 26. til 29. maj 2022 til Sommertræf i Drabant 30
klubben.
Stedet er stadig lidt usikkert, vi arbejder på, det bliver afholdt i Karrebæksminde. Når vi får en endelig
bekræftelse på det, kommer bestyrelsen tilbage med placeringen af sommertræffet.
Det er ikke nødvendigt at deltage alle dagene. Man kan bare komme forbi en enkelt dag for at hilse på og få
sat ansigt på de øvrige medlemmer.
Tilmelding er nødvendig, og det gøres til Martin på mailadressen: martinraal@gmail.com
Vi håber på, at rigtigt mange vil dukke op enten i båd eller i bil.
Så med mindre der er nogen, der ønsker andet, vil vi bruge træffet på socialt samvær, hilse på de nye
medlemmer samt lave organiseret bådvandring. Det giver alle mulighed for at få inspiration og gode ideer
med hjem.
Vi skal også have fastlagt en dato for vores vintertræf, og vi skal have fundet et medlem, der kan låne et
klubhus til mødet.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen forslag er uændret kontingent, som er 150 kr.
5. Valg af bestyrelse og suppleant.
Formand, Steen Lundager modtager genvalg.
Sekretær Martin Bergmann Raal modtager genvalg)
Suppleanter (på valg i år): - Erik Sørensen - Henrik og Yvonne Edvardson

6. Valg af revisor og suppleant.
7. Indkomne forslag.
● Minitræf i sommerperioden
8. Eventuelt.

Så er det også ved at være tid til at indbetale kontingent, som er 150 kr. pr. båd. Det skal være betalt inden
den 30. april. Indbetalingen foregår i år via mobil pay.
Det kan gøres på to måder
Indsæt beløbet 150 kr. Vælg modtager som skal være

6112PG.

Hvis I klikker på knappen CTRL og med musen på nedenstående link, så er det bare at scanne koden og
indtaste beløbet.
https://products.mobilepay.dk/box/box?OWX-sET-kglGEenq_DfeIbLjQ
Vi har også medlemmer udenfor Danmark. De skal kontakte vores nye kasser Jørgen, så får de instruktioner
om, hvordan de kan betale. Jørgen’s mailadresse: skipperpangel@gmail.com
We also have members outside Denmark. They must contact our new cashier Jørgen, and he will send
instructions how to pay. Jørgen’s email address is: skipperpangel@gmail.com
Wir haben auch Mitglieder außerhalb Dänemarks, sie müssen sich an unseren neuen Kassierer bei Jørgen
wenden und erhalten Anweisungen, wie sie bezahlen können. E-Mail-Adresse von Jørgen:
skipperpangel@gmail.com

Klubbens model af en Drabant 30.

Vi laver en lodtræning blandt de fremmødet både/mandskaber, der kommer til træffet. Den båd, der vinder,
”låner” modellen til næste sommertræf.
Til træffet uddeles der også en ny Drabant 30 stander. Kommer man ikke til træffet, eftersendes den
selvfølgelig.
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Bestyrelsen

