Nyhedsbrev april 2021
Fra formanden

Formanden har ordet
Jaja, det kan godt være det trækker i langdrag med at få kulden
ordentligt væk, men bådene plumpes lige så stille i vandet, og det
betyder at sæsonen er i gang, kulde eller ej. Og DMI lover, at NU
kommer det gode vejr – snart.
Det betyder også, at de forskellige planlagte aktiviteter begynder at
tage form – altså de af dem, som vi kan gennemføre (den unævnelige I-ved-hvad gør sig stadig uønsket gældende..). Udendørs
aktiviteter er der åbent for; indendørs satser vi på må åbne i maj.
Det vil sige, at klubhuset er lukket lidt endnu, ligesom søsportscentret er lukket for omklædning.
Men vi krydser hvad der kan krydses for en sæson fyldt med godt
vejr og en masse aktiviteter, der faktisk bliver til noget.

Kort om
kalenderen

Koldt er det, men sæsonen skifter alligevel
Virtual Regatta e-sejladserne synger på sidste vers for denne
omgang – e-sæsonen slutter med udgangen af april.
Til gengæld har onsdagskapsejladserne første sejladsaften den 28.
april.
Standerhejsningen bliver den 8. maj – og det er ganske vist! Mere
info om den følger.
Kappeln-turen i Kristi Himmelfartsferien – tja, I-ved-hvad slår til
igen, så Kappeln bliver det ikke; derimod venter Høruphav os.
Læs mere om det hele på hjemmesiden via dette LINK

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Fra bestyrelsesmødet den 7. april
Fra Assens Sejlklubs (AS) seneste bestyrelsesmøde kan kort
nævnes disse hovedpunkter:
Nyt fra formanden
Der er kommet en henvendelse fra Lystfiskercentret om eventuelle
synergieffekter. Lige nu kan AS ikke umiddelbart se nogen effekter,
medmindre der etableres et oplevelsescenter; vi har dog brug for
mere information. Formanden fortsætter dialogen med
Lystfiskercentret.
Har nogen en nøgle til søsportscentret?

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Aktivitet for nye medlemmer
Aktivitet for nye medlemmer afventer opstart af sejlerskolen; læs
mere om sejlerskolen nedenfor.
Velkomstmøder for nye medlemmer opstartes hurtigst muligt
kombineret med fredagsbar. Mere information følger.

Nyt fra udvalgene

Udvalgene er i gang

Kapsejlads

Kapsejlads
Onsdagssejladserne forventes som nævnt at starte den 28. april,
med skippermøde udendørs.
Der vil snarest muligt blive oprettet såvel en gastebørs som en
skipperbørs på klubbens hjemmeside. Her kan henholdsvis
skipperløse gaster og gasteløse skippere søge efter forstærkning.
Kapsejladsudvalget står på klubbens vegne sammen med
Kerteminde Sejlklub for en helt ny Fyn Rundt. Det særlige er, at
turen er delt op i to etaper: Kerteminde-Assens og AssensKerteminde. Bådene skal blive i Assens i mindst otte timer, før
anden etape kan indledes. I første omgang er det kun for
singlehandsejlere, men det tænkes udvidet i de kommende år.

Tursejlads

Tursejlads
Tursejladsudvalget havde en tur til Kappeln på bedding i
forbindelse med Kr. Himmelfartsferien. Kr. Himmelfartsdag
afholdes traditionelt en Sildefestival, og det har tidligere været
forårsturens mål at deltage her. Festivalen er aflyst, og det er
yderst usikkert, om Tyskland tager imod udenlandske gæster om
en måned. Vi har derfor ændret destinationen til Høruphav.
Nærmere program for sejladsen fremkommer snarest.
Det gælder fortsat at alle er velkomne til at deltage.

Sejlerskole

Sejlerskolen og Solingene
Der er lavet et godt oplæg om sejlerskolen og Solingene.
Oplægget indeholder tilbud om undervisning for begyndere,
træning i kapsejlads, undervisning for bådejere (i egen båd),
træning i klargøring samt et forløb for instruktørerne. Udvalget
arbejder videre med oplægget. Mere information følger.
Der er en ide om at starte en pigegruppe i Soling. Udvalget
arbejder videre med ideen.

Nyt fra udvalgene

Solingene bliver klargjort til sæsonen – Bjarne Ravn koordinerer
arbejdet.

Sejlerskole

Ungdom

Ungdom
Der arbejdes videre på en genstart af ungdomsarbejdet. Lige nu er
der dog ikke noget nyt at berette.

Arrangementer
e-sejlads

E-sejlsporten eller Virtual Regatta er vinteren igennem blevet
sejlet hver onsdag med skippermøde kl. 19.30. Vi satser på at
fortsætte til og med april. Som altid beder vi af praktiske årsager
om tilmelding på EVENT.

Klubhus

Klubhuset
Nyt om klargøringsmadder i klubhuset
Sidste måned skrev vi om ideen at sørge for håndmadder og kaffe
i klubhuset et antal lørdage mellem kl. 12 og 13 for folk, der er i
gang med klargøring af deres både. Det har desværre endnu ikke
været muligt at realisere, men så snart klubhuset igen må bruges,
sørger Kirsten Lindkvist for kaffe og smørrebrød.

Nyt fra kassereren

Kontingenter 2021
Tak til jer mange, som har betalt kontingentet for i år.
Nye regler hos Nem-ID kræver, at du registrerer dit telefonnummer
ved opdatering af dit betalingskort i Klubmodulet, således at
betalinger og andet køb på internettet kan bekræftes via en APP
eller via en SMS til din telefon. Dette har tilsyneladende været lidt
af en udfordring for flere, så der er nogle, som endnu ikke har
betalt og de vil modtage en mail inden længe, så restancelisten
bringes ned på 0.
Farvel og goddag
Opkrævningen har også betydet, at vi har sagt farvel til nogle
medlemmer, da det har givet anledning til en udmeldelse. De fleste
fordi de har solgt deres båd i årets løb eller er flyttet til en anden
egn og havn. Vi håber de mange nye bådejere i Marinaen bliver
medlem i stedet.

Nyt fra kassereren

Som medlem kan du hjælpe bestyrelsen og klubben ved at
anbefale at melde sig ind, hvis du har fået en ny bådejer som
nabo ved din broplads. En god anledning til en snak og kontakt
med din nye nabo og byde ham/hende velkommen i fællesskabet.
FynskSupport
Vores sponsoraftale med EnergiFyn har givet klubben en indtægt
på kr. 3.122 fra 26 medlemmer, som har tilmeldt sig
FynskSupport. Det koster dig ikke noget at tilmelde dit forbrugssted til, at FynskSupport sponsorerer Assens Sejlklub ud fra dit
el- eller gasforbrug. Har du en virksomhed, kan den også
tilmeldes.
Vi takker de 26 som er med i ordningen og opfordrer flere til at
tilmelde sig på www.energifyn.dk/privat/el/fynsksupportel - tak.

Månedens …

Hmmm …

