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NYHEDSBREV 
Marts 2019 

SÅ ER DEN NYE SÆSON I GANG 
Nyhedsbrev 

Som et nyt tiltag, vil vi genindføre ”klubbladet”, men i elektronisk form.  

Vi vil jævnligt udsende et nyhedsbrev, som kan tilgås via et link, som du får 

tilsendt på mail. 

I nyhedsbrevet vil vi fortælle om de aktiviteter og arrangementer som har 

været eller som vil komme. Dette vil vi supplere med nyhedsmails  om enkelt 

arrangementer, begge i håb om, at vi når ud til flere og dermed får større 

opbakning til de arrangementer der er i klubben. 

Endvidere vil vi gerne modtage dit input hvis du har en fortælling om en tur, 

tips om båden eller andet du gerne vil dele med resten af klubben. Du kan 

sende eventuelt input til Christian eller Peder. 

Generalforsamling 

Den 20. februar 2019 blev der afholdt generalforsamling. Referatet heraf 

finder du på hjemmesiden (link). 

Der var følgende punkter som jeg vil fremhæve: 

NY KONTINGETSTRUKTUR: 

Den nye kontingentstruktur har fire kategorier: 

Senior medlem = bådejere (ikke pensionister) 900 kr. 

Pensionist 500 kr. 

Gaster/støttemedlem uden båd 500 kr. 

Unge inkl. jolleleje/undervisning 1.100 kr.  

 

Seniormedlem omfatter husstande, der ejer båd, inkl. børn, som ikke er 

aktive ungdomssejlere.  

Hvis husstanden indtil nu har haft to medlemskaber, har vi oprettet det 

primære (fuldt betalende) medlem som fortsættende medlem og tilføjet det 

andet medlem (som fik rabat tidligere), således begge stadig står i 

klubmodulet. 

 

Pensionistmedlem omfatter hustande, hvor det primære medlem er 

folkepensionister. For hustandens andet medlem gælder samme som 

ovenfor. 
 
Gaster/støttemedlemskab giver medlemmet adgang til at deltage som 
gast i kapsejladser og som deltager i klubbens øvrige arrangementer. 
Man kan IKKE samtidig have båd i Assens Marina 
 

Juniormedlemskab er nu inkl. jolleleje. Hvis der skulle være unge som 

benytter egen jolle vil der blive givet en rabat på 700 kr. 

 

Kontingentopkrævningen vil blive udsendt via mail indenfor 14 dage. 
  

 

 

 

Onsdagssejladserne starter op, 

onsdag den 24.  april 2019. 

Havnens dag, lørdag den 25. maj 

2019 
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DEN NY BESTYRELSE HAR KONSTITUERET SIG SÅLEDES: 

Næstformand: Per Smith (har særligt fokus på at udvikle ungdomsafdelingen) 

Sekretær: Alex Gundersen 

Kasserer: Ubesat 

Bent Damsbo 

Henrik Werchmeister (har også ansvaret for fundraising) 

Posten som kasserer blev ikke besat, der mangler en kandidat som har 

lyst til at tage dette job. Bestyrelsen søger derfor en person som kunne tænke 

sig at deltage i bestyrelsen og udføre dette arbejde. Hvis det ikke lykkes, vil 

bestyrelsen tage stilling til eventuelt at køb denne ydelse hos et bureau, men 

det siger sig selv, at det mest optimale ville være at vi klarede det selv. Skulle 

du have interesse for at hjælpe så kontakt Peder Roar 2340 7219.  

Referat af generalforsamling, årsregnskab og bestyrelsesmøde finder du på 

vores hjemmeside. 

Håber I vil tage godt imod dette nye intiativ og at I har lyst til at 

bidrage til indholdet. 

Sejlerhilsner  

Peder Roar 

 

 
DER ER STANDERHEJSNING, LØRDAG 

DEN 4. MAJ 2019 

SEJLERAKADEMIET 
ÅRETS HOLD I TEORETISK NAVIGATION 

ER TIL EKSAMEN DEN 24. MARTS 2019. 

 

DER TILBYDES SPEEDBÅDSKURSUS I 

FORÅRET – HOLD ØJE MED OPSLAG PÅ 

KLUBBENS HJEMMESIDE. 

 

PRAKTISK SEJLADS TIRSDAGE MED 

OPSTART DEN 14. MAJ, PRØVE 

AFLÆGGES FORVENTELIGT DEN  

08. SEPTEMBER 2019. 

ASSENS SEJLKLUBS NYE BESTYRELSE 

      

 

  

 


