
Lemvig den 15. feb. 2020 

Nyhedsbrev nr. 9 

Jeg har hermed fornøjelsen at meddele, at vores 
forening Colin Archer Laug, Lemvig står over for sin 6. 
sejlende sæson. Som vist på billedet, afsluttede vi sidste 
sæson med indvielse af et sæt helt nye sejl.  

På generalforsamlingen i 2019 besluttede et stort flertal 
af de fremmødte medlemmer, at kontingentet for 2020 
skal være 300 kr. pr. år pr. person. Alle medlemmer 
kan sejle med så meget, de har tid og lyst til i sommer-
halvåret. 

Kontingentet kan betales ved overførsel i bank eller via MobilePay - kassereren beder venligst om, at man 
husker at skrive navn og gerne medlemsnr. ved indbetalingen, det gælder for både betaling via 
bank/MobilePay: 

kontonr. i Nordea   9589 0726 400 180  eller via MobilePay på det nye nr. 94 89 70. 

Dette års generalforsamling afholdes tirsdag, den 24. marts 2020 kl. 19.00 i Havnens Hus.  

Vi  imødeser jeres kontingentindbetaling  gerne snarest eller senest 15. marts 2020. 

Kølhalingen finder sted i dagene omkring påsken, med ophaling den 6. april, og i denne forbindelse har vi 
hårdt brug for medlemmernes støtte, dels via betaling af kontingentet og dels via en håndsrækning udi 
praktiske gøremål, men vid også - at såfremt du ikke ønsker at indgå i det praktiske team, er det ok - vi 
danner grupper, som tager sig af vedligehold af båden - vores største ønske er, at medlemmerne fortsat 
ønsker at bakke op om foreningen via kontingentindbetalingen - det er via kontingentet, at vi kan drifte 
båden. 

Hold øje med os på vores FaceBook-gruppe – “Anni Thrysøe – Colin Archer Laug, Lemvig” eller på 
www.colinarcher.dk 

Efter generalforsamlingen vil vi meddele årets faste sejlplan på vores hjemmeside www.colinarcher.dk 
under fanebladet "Kalender". 
 
Pinsestævnet med Træskibssammenslutningen afholdes i år i Ålborg, og vi satser på at være med. Hold øje 
med sejltider m.m. på vores hjemmeside, og såfremt du ønsker at deltage på turen enten delvist eller alle 
dage, så kontakt undertegnede for nærmere info. 
De ugentlige sejladser afholdes også i år på tirsdage kl. 10 og torsdage kl. 17 - husk at booke turen på vores 
hjemmeside, når de publiceres - ønskes dagsture/weekendture så kontakt os herom, så finder vi i 
fællesskab nogle datoer. 

Med venlig hilsen og vel mødt til en ny sejlersæson 2020 

f. Colin Archer Laug, Lemvig 

Svend Erik Petersen         
               formand 
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