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AKTIVITETSPLAN 2015 

 

Søndag den 4. januar 2015 - Nytårskur  

Vi mødes i klubhuset kl. 10.00. Her giver klubben en lille til halsen, før vi går vores traditionelle tur.  

Efterfølgende spiser vi kogte saltsild eller lidt mere human spise for sarte maver. 

Klubben byder på en enkelt snaps og 1 øl. Yderligere drikkevarer kan købes. 

Vi prøver at holde en pris på omkring 50 kr. pr. kuvert. 

Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 29. 
december 2014. 

 

Mandag den 26. januar 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Mandag den 16. februar 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Tirsdag den 3. marts 2015 - Klubaften og vinsmagning kl. 19.00 i klubhuset 

Mogens Kirsten, Nakskov, præsenterer en række gode og spændende vine for os. Klubben byder 
på ostebord med flutes. Pris pr. deltager: Kr. 100,-. 

Der vil være mulighed for at købe eller bestille vin. 

Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 23. 
februar 2015. 
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Tirsdag den 17. marts 2015 - Generalforsamling i klubhuset  

Fælles spisning i klubhuset kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. 

Bindende tilmelding til spisning til Grete Schiesewitz på e-mail grete@schiesewitz.dk senest onsdag 
den 11. marts 2015. 

 

Mandag den 23. marts 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 

 

Tirsdag den 14. april 2015 - Teori for ungdomsafdelingen 

Teori m.v. i klubhuset kl. 16.00 på resterende tirsdage i april måned. 

 

Lørdag den 18. april 2015 - Bådisætning 

Vi begynder på Kragenæsvej kl. 07.00. 

Der serveres kaffe og brød ad libitum samt en lille en til halsen. 

Tilmelding i forbindelse med opslag på hjemmesiden og i klubhuset. 

 

Lørdag den 25. april 2015 - Standerhejsning og tur til Dybvig 

Der er standerhejsning kl. 11.00, hvorefter vi sejler til Dybvig og nyder den medbragte frokost 
hjemmefra. 

 

Tirsdag den 28. april 2015 - Ungdomssejlads og Aftenkapsejlads 

Vi starter tirsdagssejladserne op. Ungdom kl. 16.00 og tirsdagskapsejlads kl. 18.00. 

 

Mandag den 11. maj 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 
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Torsdag den 14. maj 2015 - Arbejdsdag i klubben/-huset kl. 09.00 - 13.00 

08.30 - 09.00 byder klubben på morgenkaffe og -brød. 

 

Lørdag-søndag-mandag den 23-24-25. maj 2015 - Fælles pinsetur  

Efter nærmere aftale. Der vil være mulighed for at støde til fælles frokost/middag om søndagen. 

Skippermødelørdag kl. 08.00 i klubhuset, hvor vi tager stilling til vejrudsigten.  

Ikke bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 11. 
maj 2015. 

 

Mandag den 15. juni 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 

 

Tirsdag den 23. juni 2015 - Sct. Hans Aften 

Arrangement i klubhuset i samarbejde med grundejerforeningen for Kragenæs. Bindende 
tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest tirsdag den 16. juni 2015. 

 

Fredag-lørdag-søndag den 24-25-26. juli 2015 - DFU Stævne 

Vi mødes allerede fredag med ting og sager og grillen bliver startet. 

Lørdag er der fælles aktiviteter. Om aftenen serveres der helstegt gris og efterfølgende er der dans 
til levende musik. Se nærmere i DFU-bladet vedrørende tilmelding. 

 

Mandag den 17. august 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 

 

Lørdag den 5. september 2015 - Fejø rundt ”Open”  

Se opslag på klubbens hjemmeside, når tiden sig nærmer. 
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Lørdag den 12. september 2015 - Swim’n & Trail 

Kragenæs Sejlklub opstiller redningscentral med en række følgebåde på ruten Kragenæs-Fejø-
Femø-Lilleø-Askø-Blans-Kragenæs. Der vil især være bud efter motorbåde og joller med 
påhængsmotor. Stævnet betaler brændstof til involverede både. Mere følger på hjemmesiden. 

 

Fredag den 2. oktober 2015 - Bådoptagning I  

Vi begynder på Kragenæsvej kl. 07.00. 

Der er kaffe og brød ad libitum i klubhuset samt en lille en til at klare stemmen. 

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset, når tiden sig nærmer. 

 

Torsdag den 22. oktober 2015 - Klubaften kl. 19.00 i klubhuset 

Kom som du er. Der er mulighed for at købe kaffe, te, øl og vand. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Lørdag den 31. oktober 2015 - Bådoptagning II 

Vi begynder på Kragenæsvej kl. 07.00. 

Der er kaffe og brød ad libitum i klubhuset samt en lille en til at klare stemmen. 

Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset, når tiden sig nærmer. 

 

Lørdag den 31. oktober 2015 - Standerstrygning 

Vi stryger standeren, når Bådoptagning II er afsluttet ca. kl. 13.30. 

Efterfølgende er klubben vært ved et let måltid. 

Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 26. 
oktober 2015. 

 

Mandag den 16. november 2015 - Bestyrelsesmøde 

Mødet afholdes i klubhuset kl. 19.00. 
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Torsdag den 26. november 2015 - 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 mandag den 16. 
november 2015. 

 

Søndag den 10. januar 2016 - Nytårskur  

Vi mødes i klubhuset kl. 10.00. Her giver klubben en lille til halsen, før vi går vores traditionelle tur.  

Efterfølgende spiser vi kogte saltsild eller lidt mere human spise for sarte maver. 

Klubben byder på en enkelt snaps og 1 øl. Yderligere drikkevarer kan købes. 

Vi prøver at holde en pris på omkring 50 kr. pr. kuvert. 

Bindende tilmelding til Dorte Jønck på e-mail: dortejonck@gmail.com senest mandag den 28. 
december 2015. 
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