Info om sommermøde og generalforsamlingen:
Datoen for generalforsamlingen har længe været fastlagt l lørdag den 28. maj.
Stedet ligger nu også fast, og det bliver a oldt i Karrebæksminde.

Bestyrelsen håber derfor på at se nogle sjællandske Drabant 30 sejlere i år, og at der vil dukke mange op
enten i båd eller i bil.
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 l Steen på mailadressen: Lundager.Steen@gmail.com

I får ikke en lang frist l at melde jer l, fordi vi skal have styr på bes llinger at mad. Vi skal derfor
have jeres lmelding senest 24. april 2022.
Med mindre der er nogen, der ønsker andet, vil vi bruge træ et på socialt samvær, hilse på de nye
medlemmer samt lave organiseret bådvandring. Det giver alle mulighed for at få inspira on 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 l mødet.

Dagsorden l generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. A æggelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af kon ngent.

ti

ti

ff

ti

fh

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fl

Bestyrelsen forslag er uændret kon ngent, som er 150 kr.

5. Valg af bestyrelse og suppleant.
Formand, Steen Lundager modtager genvalg.
Sekretær Mar n 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.

Kon ngent, som er på 150 kr. pr. båd, er selvfølgelig allerede indbetalt l vores kasserer.

Klubbens model af en Drabant 30.

Vi laver en lodtrækning blandt de fremmødet både/mandskaber, der kommer l træ et. Den båd, der vinder,
”låner” modellen l næste sommertræf.
Til træ et uddeles der også en ny Drabant 30 stander. Kommer man ikke l træ et, e ersendes den
selvfølgelig.
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Bestyrelsen

