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SÅ ER VI I GANG
- standeren er sat
Vi var 50-60 fremmødt til standerhejsning, og traditionen tro kan vi takke
Plimsollerne for at have sørget for standeren og for den efterfølgende kaffe,
rundstykke og en lille en til halsen i klubhuset, super hyggeligt.
Vi har haft introduktionsaften
Torsdag den 9. maj havde vi introduktionsaften i klubben, og der mødte 5-6
personer op. Interessen var rundt kapsejlads, ungdomssejlads og for både
praktisk sejlads og speedbådskørekortet. Det betød, at der kom to nye
medlemmer og deltagere i praktisk sejlads som starter op den 14. marts.
Kapsejladsen er startet
-og du kan stadig nå at tilmelde dig.
Sejladser før sommerferien:
• Forårets sejladser, første sejlads 24. april
• Dyvig retur, 15. juni
Det er nu også muligt at deltage med flag i en tredje start. Tredje start er for
dig som gerne vil ud at sejle, men ikke vil slås med de ”hårde” i feltet.
Havnens dag den 25. maj 2019
Havnens dag bliver afholdt tidligere i år, og vi holder som sædvanligt åbent
hus.
I klubhuset byder vi på en kop kaffe, og besøgende vil kunne høre om
Sejlerskolens kurser i duelighedsbevis og speedbådskørekortet, kapsejladsudvalgets sejladser igennem sæsonen og Tursejladsudvalgets aktiviteter i
sæsonen.
Ungdomsafdelingen holder åbent hus i Søsportscenteret i samarbejde med
Vestfyns Efterskole, hvor besøgene vil kunne prøve en- og to-mands joller,
samt forskellige lege i vandet sammen med efterskolens elever.
Vestfyns Efterskole vil have en stand i forbindelse med arrangementet, hvor
besøgende vil kunne høre om efterskolelivet på Vestfyns Efterskole.
Nogle af klubbens medlemmer kan besøges på deres både ved marinaens
servicekaj, hvor de vil fortælle om båden og sejlerlivet.
Havnens dag,
lørdag den 25. maj 2019

Det vil være dejligt hvis du kikker forbi og eventuelt tager din nabo på broen
med☺
Ungdomsafdelingen
Vi har haft møde med Vestfyns Efterskole (VE), og som beskrevet ovenfor,
hjælper de Assens Sejlklub med afvikling af Havnens dag, og de vil have en
stand om efterskolen hos os.
Vi arbejder videre med andre muligheder for samarbejde, blandt andet med
en sejlerdag sammen med Assens Skolerne.
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Assens sejlklub er vært for Danmark Rundt singlehanded
Assens Sejlklub er som tidligere nævnt vært for Danmark Rundt
singlehanded. Det håber vi jo giver lidt positiv omtale af klubben.
Arrangementet strækker sig over en hel uge, og løbskontoret skal være
bemandet i hele ugen, så hvis du gerne vil hjælpe, så er du meget
velkommen, henvendelse kan ske til Erik Kulavig telefon 21 22 65 06.
Tursejlads
Pinseturen går til Fredericia, men Gl. havn var desværre ikke mulig, så det
bliver Erritsø renoverede havn, hvor vi låner Fritidssejlernes klubhus. Mere
info følger med forslag til spadseretur på volden m.v.
Ny kassere Palle Isaksen
Palle har meldt sig til at ville tage posten som kassere for sejlklubben. Med
Palles baggrund som bankmand, økonomichef og konsulent så er vi rigtig
stærkt besat på denne post nu. Stort velkommen til Palle. Der indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling den 3. juni med eneste punkt, at få Palle
valgt ind i bestyrelsen.
Giv nyhedsbrevet til din nabo og husk at spørg dem om de ikke
skal med til kapsejlads, Pinsetur eller et af de andre
arrangementer i klubben – jo flere vi er jo flere spændende
arrangementer kan vi lave!
Sejlerhilsner og rigtig god sejlersæson
Peder Roar
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