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AKTIVITETSPLAN 2017 

 

Søndag den 8. januar 2017 - Nytårskur 
Vi mødes i klubhuset kl. 10.00. Her giver klubben en lille én, når vi går vores traditionelle tur. 
Efterfølgende spiser vi kogte saltsild eller lidt mere human spise for sarte maver. 
Vi prøver at holde en pris på omkring 60 kr. pr. kuvert. 
Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 2. 
december 2017. 

Tirsdag den 10. januar 2017 - Tirsdags hygge 
Hver tirsdag i 1. kvartal 2017. 
 

Mandag den 13. februar 2017 - Bestyrelsesmøde 
Mødet afholdes kl. 19.00 i klubhuset. 
 

Onsdag den 22. marts 2017 - Generalforsamling i klubhuset 

Fælles spisning i klubhuset kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. 
Bindende tilmelding til spisning til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest onsdag 
den 15. marts 2017. 

 
Mandag den 27. marts 2017 - Konstituerende bestyrelsesmøde 
Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 
 

Lørdag den 1. april og 8. april 2017 - Bådklargøring i ungdomsafdelingen 

Vi mødes i klubhuset kl. 09.00 og slutter ca. kl. 13.00. 

Onsdage den 12-19-26. april 2017 - Teori for ungdomsafdelingen 
Vi mødes i klubhuset kl. 16.00. 

 
Lørdag den 22. april 2017 - Bådisætning 
Vi begynder på Kragenæsvej. Store både først. Derefter Midtermolen (Pieren), også her store både 
først. Forplejning er inkluderet i nye takster. Tilmelding i forbindelse med opslag på hjemmesiden 
og i klubhuset. 
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Tirsdag den 2. maj 2017 - Aftenkapsejlads starter 
Vi mødes i klubhuset kl. 18.00. 
 

Onsdag, den 3. maj 2017 - Ungdomssejlads starter 
Vi mødes i klubhuset kl. 16.00. 

 
Lørdag den 6. maj 2017 - Standerhejsning kl. 10.00  og fælles tur til Dybvig på Fejø 
Der er standerhejsning kl. 10.00, hvorefter vi sejler til Dybvig og nyder den medbragte frokost 
hjemmefra. 
 

Mandag den 12. juni 2017 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 

 
Lørdag-søndag den 17-18. juni 2017 - Fælles tur til Omø eller? 

Efter nærmere aftale. Der arrangeres fælles middag lørdag aften og frokost søndag inden afgang 
mod Kragenæs.  
Skippermøde lørdag kl. 08.00 i klubhuset, hvor vi tager stilling til vejrudsigten. 
Tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest tirsdag den 6. juni 2016. 
 

Fredag den 23. juni 2017 - Sct. Hans Aften 
Arrangement i klubhuset og Sct. Hansbål på Nordstranden i samarbejde med Grundejerforeningen 
for Kragenæs.  
Tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest tirsdag den 20. juni 2017. 

 
Mandag den 7. august 2017 - Bestyrelsesmøde 
Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 

 
Lørdag den 12. august 2017 - Arbejdsdag i klub og klubhus kl. 08.00 - 15.00 
Klubben byder på morgenmad og frokost. 
 
Torsdag-fredag-lørdag-søndag den 17-18-19-20. august 2017 (Uge 33) DM L-23 
Torsdag er ankomstdag. Sejlads fredag og lørdag. Søndag er reservedag. 

 
Lørdag den 2. september 2017 - Fejø Rundt ”Open” 
Med Fejø om styrbord eller bagbord. Se opslag på klubbens hjemmeside, når tiden sig nærmer. 

 
Lørdag den 30. september 2017 - Opstilling af bådstativer og bådvogne 
Fælles opstilling af bådstativer og bådvogne. Se nærmere på hjemmesiden og opslag i klubhuset, 
når tiden for bådoptagning nærmer sig. 
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Lørdag den 27. oktober 2017 – Bådoptagning (Eneste bådoptagning!) 
Vi begynder på Kragenæsvej kl. 07.00. Mindre både først. Derefter Midtermolen (Pieren), også her 
mindre både først. Forplejning er inkluderet i de nye takster. 

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset eller på hjemmesiden, når tiden sig nærmer. 

 

Lørdag den 4. november 2017 - Standerstrygning 
Vi stryger standeren, når Bådoptagning II er afsluttet ca. kl. 14.00. 
 

Tirsdag den 7. november 2017 - Tirsdags Hygge 
Hver tirsdag resten af 2017. 

 
Mandag den 13. november 2017 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 

 
Torsdag den 30. november 2017 - Klubaften kl. 19.00 i klubhuset 

Gløgg og æbleskiver serveres til en rimelig pris. 
Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest onsdag den 22. 
november 2017. 
 

Søndag den 3. december 2017 - Juletræet tændes i Kragenæs 
Arrangement i klubhuset sammen med grundejerforeningen i Kragenæs. Nærmere følger. 
 

AKTIVITETSPLAN 2018 
 
Søndag den 21. januar 2018 - Nytårskur 
Vi mødes i klubhuset kl. 10.00. Her giver klubben en lille én, når vi går vores traditionelle tur. 
Efterfølgende spiser vi kogte saltsild eller lidt mere human spise for sarte maver. 
Vi prøver at holde en pris på omkring 60 kr. pr. kuvert. 
Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 15. 
januar 2018.  
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