Nyhedsbrev oktober 2019
Så er efteråret kommet til os med masser af regn og vind ind imellem.

Bådoptagning og standerstrygning:
Palles Kraner er bestilt til den 24. oktober kl. 11. Her er tilmelding nødvendig. Kun 3 har
meldt sig ind til videre, så hvis du skal have din båd op den dag, skal du tilmelde dig ved at
sende en mail til jens.christian.eskjaer@gmail.com eller en sms til +45 20 80 24 59
Kim Bøgh kommer lørdagen efter – den 26. oktober fra kl. 08:00.
Standerstrygning søndag den 27. oktober kl. 12:00 med efterfølgende spisning i
klubhuset. Connie og Kurt står for maden – Ribbensteg sandwich. Tilmelding senest den
22. oktober er nødvendig på mail eller sms – som ovenfor

Kommende arrangementer:
Fællesskabsstafetten kommer forbi Bisserup torsdag den 10. oktober
Der er et hav af fantastiske fællesskaber i Slagelse Kommune, og i uge 41 binder vi dem
sammen i vores nye Fællesskabsstafet. Vi starter i Korsør d. 7. oktober og afslutter
stafetten d. 11. oktober i Skælskør.
Vi håber du har tid og lyst til at give deltagerne lidt opbakning undervejs eller selv deltage i
dele af stafetten. Tiderne, der er oplyst, er ca. tider. Følg Fællesskabsstafetten på
Facebook: @faellesskabsstafetten eller på www.slagelse.dk/stafetten
I forbindelse med denne mail er også et dokument/en ”plakat”, som beskriver, hvad og
hvornår vi er på i Bisserup. Håber du møder op og støtter op omkring det. Bisserup
Sejlklub er meget involveret!
Onsdagssejlads
De er stoppet for i år. Desværre har der været nogle aflysninger grundet dårligt vejr, men
det er også blevet til rigtig gode sejladser
Juniorsejlads
Her holder de på lidt tid endnu – de er jo så seje!

Parkeringspladsen ved havnen
Opfordringen om at sætte kæderne på indkørslerne fra torsdag morgen til søndag aften
har virket. Der har været mange biler parkeret, men ikke så pladsen var overfyldt.
Havnefogeden står som regel for at sætte kæden på. Så hvis den er det, så sæt den
tilbage, når du er kommet ind på pladsen. Mangler den fra torsdag morgen til søndag
aften, eller hvis du vurderer uden for denne periode, at der er lige rigeligt med biler, så sæt
endelig kæden på.

Pligtarbejdet
Der har været godt gang i arbejdet, og især rengøringen af toilet og bad har givet MANGE
roser fra gæstesejlerne. Tak for indsatsen!

Duelighedsbevis
Har du ikke sådan et, kan du starte på et duelighedskursus nu! Tommy Bruun (vores
mangeårige medlem med stor erfaring i undervisning om sejlads) afholder kurset i
Skælskør. Ring til ham på telefon 20 45 17 19 – men skynd dig, hvis du vil nå at være
med. Tommy vil fortælle dig om kurset, undervisningstider og så videre.
En bestået duelighedsprøve gør din sejlads meget sjovere og mere sikker. Det kan varmt
anbefales!

Mange efterårshilsner
Bestyrelsen.

