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Nye forslag til aktiviteter

Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april
Vejret var kun en smule forårsagtigt da standeren blev sunget til tops af de fremmødte under Erik Jensens harmonika ledsagelse. Formand Jan bød velkommen og ønskede os alle
en god sæson i Lynæs Bådelaug.
Derefter gik vi op i Laugets dejlige opvarmede lokale til årets generalforsamling.
Referat fra generalforsamlingen kan ses på Bådelaugets hjemmeside, samt i mappen i
Lauget .
Det var så endnu et år i Lauget med en vinter som næsten ikke ville slippe.
Året er gået lidt skævt – ekstraordinær generalforsamling – ny bestyrelse – lukning af køleskab på grund af underskud i kassen.
Lokalerne er gjort lovlige i henhold til Beredskabets regler. Der er brandslukningsudstyr,
førstehjælpskasse og opsat røgmeldere.
Der er indkøbt nyt varmesystem som virker godt. Vi håber elregningen falder.
På det sidste har der været nogle medlemmer som har opsagt deres medlemskab af forskellige grunde. Håber på godt sammenhold i en god ånd fremover. Vi er jo ikke ens.
Regnskabet har der været en del arbejde med, men vores udmærkede kasserer har fået god
fod på det.
De fleste søndage, samt i Påsken har der været åbent for salg af øl og vin.
Stor tak til bestyrelsen.
Også tak for godt samarbejde til
bestyrelsen. Håber ikke jeg har været
til for meget besvær.
Jan K.
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Den ny bestyrelse : (ser du bagerst i bladet med info)
Jan Kjeldsen-Formand / Peter Lassen-Næstformand / Annette Heldager-Kasserer / Vibeke
Mortensen-Husforvalter / Susanne Alling-Sekretær / Cliff Willeberg-Suppleant
Aktivitetsudvalget: Jonna Leth / Rene Hjelm Christiansen / Erik Jensen
Husudvalg: Henrik og Susanne Alling tlf. 22140735
Køleskabet:
Efter ønske fra medlemmerne er køleskabet nu igen åbent for salg!
Leje af lokalet:
Bestyrelsen har fastsat lejen til 700 kr. Hvis man ønsker at leje lokalet ( i vintersæsonen )
henvender man sig til Vibeke Mortensen på tlf. 26787646 eller mail : vibmor@gmail.com
Nytårsaften kan Lauget ikke udlejes, men kan bruges af interesserede medlemmer i et
åbent arrangement.
Vedtægterne er blevet genoptrykt med de nye ændringer og vi
har også genoptrykt en up-to-date Laugfolder der kan uddeles
til kommende medlemmer.
Laugposten vil fremover udkomme to gange årligt og den kan
læses på hjemmesiden www.lynaesbaadelaug.dk , men vil også
i trykt form være at finde i Lauget.
Medlemmer uden mail vil dog stadig få Laugposten tilsendt. Det vil være en fordel, hvis
samtlige medlemmer med mailadresse, sender den til Lauget på lb.laug@gmail.com for
der vil i løbet sæsonen komme nyheder og vigtige meddelelser ud på mail.
Disse meddelelser vil også blive hængt op i vores udhængsskab.
Aktiviteter - Hvis nogen har en god ide til aktiviteter og ture vil aktivitetsudvalget med
glæde modtage på mail, pr. tlf. eller pr. brev der lægges i Laugets postkasse.
Nøgler og standere kan købes hos bestyrelsesmedlemmerne. Søndag eftermiddag vil der
normalt være et bestyrelsesmedlem til stede i Lauget og ellers kan man træffe aftale om
køb med Susanne tlf . 22140735.
Spontan Pinsetur til Roskilde
Vi havde samlet 6 både som gerne ville med til Roskilde. Det var meningen, at dem med
sejl skulle starte tidligt lørdag morgen, men da vi stod op var der så tåget, at vi næsten ikke kunne se vores egen mast. Så ved 9 tiden sejlede vi, selv om der stadig var tåge, men jo
længere vi kom mod målet, jo mere klart blev det og kl. 14.00 skinnede solen i Roskilde.
Da alle havde fundet en plads, nogen havde været en tur oppe i byen, og vi havde været
rundt og hilse på hinanden, aftalte vi at grillen skulle tændes og alle kom med sit
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kød/pølser. Peter og Marianne havde diverse tilbehør med og der manglede bestemt ikke
noget. Vi havde nogle rigtig hyggelige timer den aften, havde fundet en god plads ved
havnefoged huset.
Søndag morgen var vi nogle der gik i domkirken til
højmesse ”det var en god oplevelse” så havde vi en
rigtig god og sjov pinsefrokost på broen. Det blæste en
del men solen skinnede, så vi lavede en hyggeplads
midt på broen, hvor der var dejlig læ, samlede lidt
borde, stole og hvad vi ellers havde og lavede ”ta selv
bord”, vi måtte rykke
os lidt, når nogen
skulle forbi på broen,
men de syntes alle, at det så hyggeligt ud. Det var også
hyggeligt. Der sad vi nogle timer og sidst på dagen gik
vi en tur langs vandet og forbi Sankt Hans.
Senere på dagen blev vi igen sulten og fandt grillen frem
igen, men først skulle vi fejre Henning, at han var blevet
efterlønner, så der var champagne på bordet, og så spiste vi resterne. Vi pakkede sammen
og mødtes til kaffe med noget i hos Skipper Skræk.
Det var meningen vi skulle ligge for svej fra søndag til mandag, men vi blev enige om at
vente til en anden gang når det ikke blæste så meget.
Tak til alle som var med for den gode stemning og godt humør, Det var en rigtig dejlig
tur.
Birthe
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Tur med Columbus 2 juni.
Første sommeraften! Det var en dejlig tur til Kulhuse med stegt flæsk og nye kartofler på
Kulhuskroen og en karruseltur med Columbus færgen, samt kaffe i Lauget bagefter.
Peter.

Sæsonens planlagte arrangementer…
Skt. Hans aften d. 23 juni.
Som de forrige år holder vi Skt. Hans aften kl. 18 i samarbejde med Sejlklubben Lynæs i
sejlklubbens lokaler.
Der kan købes saftige grillbøffer og pølser med salat/kartoffelsalat og flutes, fadøl, vin og
vand samt irsk kaffe. Vore trofaste spillemænd er på pletten og sørger for musik til sangene. Bålet i år er at finde i 3 mindre bålskåle udenfor sejlklubben. Der vil være lotteri med
flotte præmier.
Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt til en hyggelig aften. Har du lyst
til at give en hånd med før, under eller efter festen vil vi blive meget glade!
Henvendelse til Knold fra sejlklubben eller Susanne på 22140735.
Tur til Nykøbing Sj. d. 24 juli.
Hvis vejret vil sejler vi til Nykøbing lørdag morgen tidlig, så de der har lyst til jazz i øregangene, kan nå op til Pakhuset kl. 12 til 15 og nyde musik og frokost der. Om aftnen
tænder vi grillen til den medbragte mad ved sejlklubbens hus, som vi har fået lov at benytte. Vi ved i skrivende stund ikke hvem der spiller den pågældende lørdag, men det plejer
at være god jazz de disker op med.
Det vil være en god ide at sejle derover allerede fredag og der vil ligge en deltagerliste i
Lauget.
Vi mødes ved toilethuset i Nykøbing Havn kl. 11.15 lørdag og går i samlet flok op til
pakhuset.
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Bedsteforældredag d. 21august.
Tag jeres børnebørn med til en hyggelig dag, dels på vandet hvis vejret tillader, dels på
havnen og i Lauget . Der kommer mere information på mail og i udhængsskabet, når vi
nærmer os dagen.
Fisketur d. 4 september.
Jan og Cliff er tovholdere på dette års fisketur. Deltagerne mødes kl. 9 i Lauget til nærmere information.
Efter fisketur og præmieoverrækkelse er der spisning i Lauget. Menu: Hemmelig endnu

Fællestur til Frederiksværk Havn d.18 september.
Sejlturen er måske ikke så lang, men hyggeligt samvær, grill, gåtur og små konkurrencer
er der nok af. Vi låner motorbådsklubbens dejlige hus og det er nemt for vore ikke sejlende medlemmer at deltage.
Standernedhaling d. 23 oktober.
Efter en forhåbentlig supergod sæson, synges standeren ned kl 16 Bagefter vil der være et
festligt måltid og uformelt samvær i Laugets eget lokale. Næste år håber vi på igen at
kunne bruge Gubben og genoptage vor sædvanlige afriggerfest.
Forslag til diverse ture og aktiviteter i sæsonen hvis vind og vejr er gunstig.
En tur til Kongsøre er på ”tegnebrættet” der kommer en mail om det.
Aftentur til Rørvig, hvor vi kan købe aftensmaden på havnen og tage aftenkaffen for anker
i bugten, eller vi sejler ud og ligger for anker i Skuldevig og nyder en stille solnedgangspilsner og hvor vi kan invitere vore medlemmer uden båd med ud.
En stille aften med ”mand overbord” øvelser . Noget der vil være nyttigt at have rutine i
når man færdes på vandet.
Der kommer måske flere ideer, så følg med på mail og i udhængsskabet.
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TIL KABYSDØREN

Kommende aktiviteter
DATO

TIDSPUNKT

AKTIVITET

Hold øje med
tavlen eller mailen…

Hele tiden

Der kan opstå spontane arrangementer, så
det vil være en god ide at opgive jeres email adresse til: lb.laug@gmail.com

23. juni
24. juli
21. aug.
04.sept.
18.sept.
23. okt.

kl. 18.00
kl. se i bladet.
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 16.00

Sct. Hans
Nykøbing tur
Bedstetur..info senere
Fisketur
tur til Frederiksværk
stander nedhaling

KONTAKTER
Navn

Kontakt informationer

Ansvarsområder

Jan Kjeldsen
Formand
Peter Lassen
næstformand
Annette Heldager

Presse, Nøgler og indmeldelser

Jonna Leth
Rene Christiansen
Erik Jensen
Husudvalget
Henrik & Susanne

janlissikjeldsen@hotmail.com
40328915
peter.handyman@gmail.com
20292004
held08@gmail.com
26747169
vibmor@gmail.com
26787646
lb.laug@gmail.com
22140735
cbw@webspeed.dk
40839906
stig@tegnestuen.net
47983040
20646024
20211285
40159851
lb.laug@gmail.com
hovednummer 22140735

Havnefoged

47 93 91 19 Lynaes.havn@mail.dk

Vibeke Mortensen
Susanne Alling
Cliff Willeberg
Stig Wilhelmsen
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Kasserer
Husforvalter
Sekretær
Suppleant
Redaktør, laugposten
Aktivitetsudvalg

www.lynaes.dk/havn.htm

