Nyhedsbrev august 2021
Fra formanden

Formanden har ordet
Tja, så er sommerferieperioden ovre for denne gang, og vi må nyde
sensommeren og efteråret med det friske sejlervejr her ofte bydes
på. Jeg håber alle har haft en fantastisk sommer indtil nu – med sol,
vind, vand og varme i varierende mængder.
Resten af vores sejlsæson i klubben byder på mange forskellige
aktiviteter, og vi er også ved at varme gryden med vinteraktiviteter
op. Læs mere nedenfor.
Men vi mangler dig! Helt konkret lige nu leder klubben efter
medlemmer, der kunne tænke sig at gøre en indsats i bestyrelsen.
Kom frisk!

Kort om
kalenderen

Godt i gang efter sommerferietiden
Onsdagskapsejladserne er begyndt igen.
Torsdagshyggesejladserne er også i gang igen.
Og så er der jo fredagsbar i klubhuset hver fredag kl. 14-16.
Sejlklubben holder introduktionsaften om duelighed og om alle
aktiviteterne tirsdag den 31. august – læs mere via dette LINK.
Middelfart Sejlklub arrangerer Brandsø Rundt den 4. september.
AS er klar med en nyskabelse: Lørdags Cup den 11. og den 18.
september – kom og vær med!
Der bliver Baagø Rundt den 25. september.
Og så er der Brummers Cup til Aarø.
Læs mere om det hele på hjemmesiden via dette LINK

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Fra bestyrelsesmødet den 9. august
Fra Assens Sejlklubs (AS) seneste bestyrelsesmøde kan kort
nævnes disse hovedpunkter:
Video
Kommunen arbejder på at få lavet en video, og klubben har sagt ja
til at medvirke. Der bliver spændende – mere følger senere.

Nyt fra
bestyrelsen
Hovedpunkter fra
seneste
bestyrelsesmøde

Ekstraordinær generalforsamling
Bjarne Ravn Uberg ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Derfor, kontakt Per Smith (telefon 2026 6483), hvis du har forslag til
kandidater eller hvis du selv er interesseret i at give en hånd med i
bestyrelsesarbejdet.
Samarbejde sejlklub / skole - bevilling fra TrygFonden
Trygfonden har bevilget penge til et pilot-projekt mellem AS og en
skole i Assens. AS lægger faciliteter til, medens skolen lægger
lærerkræfter og bemanding til.
Der skal findes mindst to personer fra AS til at deltage i projektet;
en har allerede givet tilsagn.
Efterskolen ønsker at låne vores RIB til et introforløb for skolen på
Birkeholm. Vi er velkommen til at besøge dem dér.

Nyt fra udvalgene
Kapsejlads

Udvalgene er i gang
Kapsejlads
Følgende sejladser og arrangementer planlægges resten af
sæsonen:
Der arbejdes med Soling Cup i kombination med info- og pølsearrangement.
Der bliver to gange Lørdags Cup.
Så er der Baagø Rundt og Brummers Cup – mere følger snarest på
hjemmesiden.

Tursejlads

Sejlerskole

Tursejlads
Hans L. Petersen arbejder på et motor- og sejlbådsbådsarrangement. Mere info kommer snarest.
Sejlerskolen og Solingene
Der er planlagt introduktionsaften til duelighedskursets teoretiske
del den 31. august.
Praktisk sejlads er der interesse for, dette kan evt. slås sammen
med torsdagssejladserne.

Nyt fra udvalgene
Ungdom

Arrangementer

Ungdom
For god ordens skyld nævnes det, at for børn som er med ude at
sejle i klubregi eller i klubbens både, skal vi have godkendelse fra
forældrene inden sejladsen. Derudover skal børnene være medlem
af klubben, medmindre det er i forbindelse med et
klubarrangement / event.
Arrangementer
Det er planen, at der holdes et arrangement den første onsdag i
hver måned fra oktober til og med marts. Der er flere mulige emner
som for eksempel vinterklargøring, mand over bord (MOB), kanalsejlads, forårsklargøring, tune-up / kapsejladsregler.
Hvis du har en ide til et emne, så kom frisk.

Klubhus

Mandagsholdet

Klubhuset
Lars Skovsby er i gang med at vurdere en modernisering af klubhuset. Der kommer et oplæg i en senere udgave af nyhedsbrevet.
Mandagsholdet
Der er 5 aktive på mandagsholdet.
Klubben har forskelligt værktøj til udlån. Mandagsholdet får fundet
og lavet en oversigt over værktøjet.

Nyt fra kassereren

Lidt om økonomien
Alle sponsorer har nu betalt deres respektive bidrag. Klubben har
tilbagebetalt et tilskudsbeløb til Dansk Sejlunion.
Der er indkøbt en ophalervogn til klubbens RIB.
Lige nu har vi et overskud der er lidt mindre end på samme tid
sidste år.

Her kan du give
en hånd med

Klubben mangler hænder
Der er mange aktiviteter i vores klub og dermed mange opgaver
der skal løses – her kommer et overblik over, hvor klubben vil blive
glad for hvis du lige nu kan give en hånd med:
Bestyrelsen
Der mangler et bestyrelsesmedlem og to suppleanter – hvis du har
lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, så kontakt formand Per
Smith, telefon 2026 6483.

Her kan du give
en hånd med

Praktisk sejlads, sejlerskole, Solingene
Vi mangler instruktører i praktisk sejlads. Skriv til kontakt@assenssejlklub.dk, så koordinerer vi.
Ungdom
Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at være med – med
lille eller større indsats. Skriv til kontakt@assens-sejlklub.dk.
Pilotprojekt med skole
Klubben mangler til at stå for at drive pilotprojektet om samarbejde
mellem AS og en skole i Assens. Vi har allerede tilsagn fra en, men
mangler lige en til. Hvis det er noget for dig, så skriv til
kontakt@assens-sejlklub.dk.

Månedens …

Selv kaptajner kan vel få brug for en huskelap …

