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Snit Nytår
en MODEL af din båd
Godt
Nyt fra bestyrelsen:

Vi i bestyrelsen håber inderligt, at der kan blive normale tilstande i den kommende sæson - at
vi kan se lyset.

Foto: FBH

I november 2020 havde Rudkøbing Sejlklub en mærkelig generalforsamling.
Arne Nielsen blev genvalgt og nyvalgt blev Henrik Duelund og Carsten Rømer.
Bestyrelsen består nu af:
Næstformand Arne Nielsen
Sekretær Carsten Rømer
Juniorleder Henrik Duelund
Kapsejladsudvalgsformand Jens Kock
Jeanette Bønlykke
Steen Hansen og
Formand Finn Birger Hansen
Tusind tak til Helle Svensson for de mange år i bestyrelsen, først som suppleant, så som
bestyrelsesmedlem og til sidst sekretær - Tak for det.

Der er ikke meget at sige om 2020
Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub!
Standerhejsningen blev gennemført af næstformand og formand + Søren Stidsholt Nielsen
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Standerstryningen blev afholdt af juniorafdelingen + Søren Stidsholt Nielsen.Sejlklubs hus:
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2018
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fra Fynske Bank til juniorafdelingen.

U Hvad er en linjetegning af en båd? Nogle eksempler på tegninger, proces og færdige halvmodeller.
U Hvilken båd vil du lave en halvmodel af? Kan der skaffes en linietegning eller andre tegninger?
Suppegilde:
Lørdag d. 27.02.2020 kl. 18.00. Karen og Peter var igen mestre for suppegildet.
U Hvordan gør man? Værktøj, materialer og andet praktisk. Selvfølgelig også tid til dine spørgsmål.

Bådisætning 2021: d. 03.04.2021 og d. 30.04.2021
Byggeaftener bliver efter efterårsferien - altså fra uge 43 - i sløjdlokalet på Ørstedsskolen i Rudkøbing.
Kontakt:
Michael på mail: mbay@adr.dk eller Christian på mail: bonlokke57@gmail.com
Modelsnitterne mødes onsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Der kan være max. otte personer på det nye snittehold.
Princip: Først til mølle. Venligst tilmelding til info-aften til finn@birgerhansen.dk.

Sejlerhilsen fra bestyrelsen i Rudkøbing Sejlklub

Husk - aktuel klub-info her: rudkobingsejlklub.dk
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Lørdag d. 10.04.2021 fra kl. 14.30 Standerhejsning, generalforsamling og sammenkomst.

