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Januar 2020 

GODT NYTÅR 
Så er vi i gang med 2020, i klubben har vi allerede haft det første 

arrangement, Plimsollerne havde arrangeret besøg hos Kiilto 

bedre kendt som Plum, og i den kommende tid er der flere 

arrangementer i kalenderen. 

 

Plimsollerne fortæller om besøget hos Kiilto 

Vi startede i deres kantine hvor de var vært ved en øl eller vand, 

fabrikschef Lars Bo Hansen startede med at fortælle lidt om fabrikken. 

Herefter var der ellers omklædning ☺ og så ud at se fabrikken, kan kun 

sige det var en kæmpe oplevelse, Vi kom også forbi deres "personale 

hylde" hvor vi fik lov at tage nogle vare prøver med hjem. billeder af 

produktionsapparatet var ikke tilladt. Vi afsluttede i kantinen hvor der 

kunne stilles yderligere spørgsmål og dem var der mange af ☺ 

 

 

 

Med venlig hilsen Plimsollerne (Senior udvalget) 

 

Generalforsamling onsdag, den 19. februar 2020 

Du modtager snart invitation til årets generalforsamling. 

Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på den ordinære 

generalforsamling, skal de fremsættes og motiveres skriftligt 

og være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

F.eks. hvis du ønsker nye aktiviteter og vil have nedsat et nyt 

udvalg der kan arbejde med dette, skal formand og 

næstformand for dette godkendes på generalforsamlingen. 

 

Sejlerskolen  

Eleverne arbejder hårdt på sejlerskolen, så Henrik Larsen har 5 

der går i den teoretiske del af duelighedsbeviset senere på foråret. 

Husk der laves løbende speedbådskurser, så hvis du eller en du 

kender har brug for dette inden sæsonen begynder, så meld dig til. 

  

 

 

 
 

 

Generalforsamling 

Onsdag, den 19. februar 2020 

Kl. 19.00 
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Nogle af forårets aktiviteter er følgende: 

"Fra Holland til Danmark for sejl" 15. februar 2020 

Vil du høre om ny sejlerfamilie, som efter grundig forberedelse 

køber båd i Holland og sejler nyerhvervelsen hjem til Skive i 

en ”heldig sejlads”. (Fritjof Nansen: Den heldige har gjort sine 

forberedelser) 

 

Torskespisning 22. februar 2020 

Årets torskespisning afholdes igen i år og er klar med et veldækket 

bord, og en 3-retters menu. Øl, snaps og andre drikkevarer kan 

købes til fine priser. 

Holdet bag søger forstærkning til at videreføre traditionen, så mød 

op hvis du er interesseret i at være med til at videreføre traditionen. 

 

Gourmet ombord 7. marts 2020 
Nu er chancen der for at lære noget nyt. Vi er så heldige, at 
Susanne Debie har sagt ja til at komme i vores sejlklub lørdag 
den 7. marts 2020 klokken 17.00. 
Susanne vil komme med ny inspiration til 4 lækre retter. 
Retter der kan tilberedes på to gasblus, og vi laver maden 
sammen i grupper. 
Susanne er uddannet kok, og samtidig er hun temmelig erfaren i 
mad til søs, da hun sammen med sin mand har sejlet på 
verdenshavene i 8 år. 
 
Svømningen er stadig i gang 

Husk, at du har mulighed for at svømme i 

Tommerup svømmehal hver søndag 

formiddag fra kl. 10.00-11.00 frem til ultimo 

marts, dog ikke følgende søndage: 15/3 + 

22/3. 

I lighed med tidligere år vil der ikke være 

svømmeleder/livredder i hallen. 

Giv nyhedsbrevet videre til dine naboer og husk at spørg 

dem om ikke de skal med til et af vores arrangementer i 

klubben – jo flere vi er jo flere spændende 

arrangementer kan vi lave! 

Sejlerhilsner 

Peder Roar 

 


