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Kære alle medlemmer!
Vores fælles skib Anni Thrysøe har overstået kølhaling og nye sejl er endelig
tilpasset.
Så nu er vi i gang med det, vi har set frem til, årets sejladser!
Vi har haft flere sejlture også til Thyborøn.
Hjemmesiden er opdateret og her har medlemmerne mulighed for at booke
sejladser. Faste sejltider er tirsdag kl. 10.00 ved skipper Svend Erik Petersen og
torsdag kl. 17.00 ved skipper Kenneth Bro. Men ingen regel uden undtagelse - så
tjek altid hjemmesiden!
Der er også mulighed for at booke skibet til lidt længere ture - uden for de faste
sejltider. Kontakt skipper Svend Erik Petersen 4036 5607
Bestyrelsen er taknemmelig for den opbakning, der er til foreningen - vi har pt 116
medlemmer, og erfaringen fra tidligere år er, at flere kommer til, når sejladserne for
alvor er i gang. Tak for jeres støtte.
Generalforsamling blev jo desværre aflyst i foråret, men sæt kryds i kalenderen
mandag den 28. september kl. 19.30, for da er der generalforsamling. Vi håber på
et godt fremmøde!
Der er heldigvis flere, der kan være skipper og besætning.
Men på et tidspunkt får foreningen behov for yngre “besætning”, så kender du én,
der kunne være interesseret i at blive gast og måske skipper, bedes du være
ambassadør og “prikke” vedkommende. Der er mulighed for oplæring.

Vi vil også gerne tilbyde flere ugentlige sejlture, men det kræver flere
besætningsmedlemmer.
Coronavirus sætter sine begrænsninger, men i skrivende ser det ud til, at Limfjorden
Rundt i september bliver gennemført. Sejladsen starter mandag den 7. september i
Løgstør. Der er desværre kun 6 sovepladser på Anni Thrysøe, men det er muligt at
stå af og på undervejs, koordineringen heraf foretages af skipper Svend Erik
Petersen, så kontakt skipper, såfremt du er interesseret i at deltage i denne sejlads.
Øvrige oplysninger om sejladsen Limfjorden Rundt fås på deres hjemmeside
www.limfjordenrundt.dk
Bestyrelsen ønsker medlemmer og sponsorer en god sommer og god sejlads!!
Med venlig hilsen
Svend Erik Petersen
foreningens formand

