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VELKOMMEN TIL FØRSTE UDGAVE AF NYHEDSBREVET
Bestyrelsen vil prøve noget nyt for at orientere de medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i de månedlige
medlemsmøder.
Vores oprindelige intention var at holde medlemmerne orienteret via rapporterne fra de forskellige arbejdsgrupper, men vi
må konstatere, at det kun blev til en enkelt udsendelse sidste år. Vi har derfor besluttet at udsende et kvartårligt nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet vil have et par faste punkter
• Siden sidst med en orientering om hvad der er sket i de sidste 3 måneder - specielt omkring bygningen af båden
• Mødekalender for den kommende periode
Rapporter fra arbejdsgrupperne vil blive udsendt sammen med nyhedsbrevene.
Vi håber I vil tage godt imod nyhedsbrevene. I skal også være velkomne til at skrive indlæg til nyhedsbrevene. Indlæg
sendes til Leif Stig Andersen, der er redaktør af nyhedsbrevet.
Bestyrelsen

SIDEN SIDST

GENERALFORSAMLING

Dette punkt er denne gang en status for hvor langt vi er på
nuværende tidpunkt. Denne status kan bedst beskrives ved
at vedlægge vor kronik fra JydskeVestkysten fra 8. januar i
år.

Generalforsamling i 1996 afholdes i forbindelse med
medlemsmødet d. 4/3-1996 kl. 19.30 på Alsingergården i
Svenstrup.

PLANER FOR NÆSTE KVARTAL
Bådbygningen når et vendepunkt, idet vi kan hævde, at
kølen er strakt. Det vil vi fejre ved at afholde en kølstrækningsfest i Lindeværftet lørdag den 23. marts kl 13.00.
Alle medlemmer med familie er velkomne, og vi opfordrer
især de aktive til at medbringe deres familie, der jo har lidt
under at måtte undvære den aktive aften efter aften.
Se invitation til kølstrækningfest på bagsiden.
Vi skal have de to sidste stammer op af Dyvigs vande, så vi
kan begynde med rælingsplanker og spantstativer.
Vi skal have afklaret vor fremtid vedrørende en udstillingsbygning.
Vi skal færdiggøre en brochure på dansk, engelsk og tysk til
uddeling på turistkontorer, i havne og andre steder. Disse
brucherer skal gerne få interesserede til at besøge os i
Lindeværftet, så vi kan få udbredt kendskabet til Hjortspringbåden.
Der skal skrives artikler til trykning i dagblade og magasiner, for at udbrede kendskabet og producere penge.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag afleveres til bestyrelsen senest 26/3.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valbjørn, J.J. Kjær Rasmussen, N.P. Fenger og C.B.
Hansen er på valg
6. Valg af suppleant
Ole Møller-Olsen er på valg
7. Valg af revisor
Ejvind Bojsen er på valg
8. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det årlige
kontingent
9. Eventuelt

MØDEKALENDER
Medlemsmøder på Alsingergården
4. marts, 1. april, 6. maj kl 19.30
Hver tirsdag og torsdag fra 19-21 arbejdes der på båden i
Lindeværftet
I påsken 4-8 april deltager vi i Nordborgs påskeudstilling
med åbent i Lindeværftet alle dage 13-17
Hver lørdag resten af april, hele maj og juni har vi åbent i
Lindeværftet kl 14-17

NAVNE OG ADRESSER
Formand: Knud V. Valbjørn, Oldenorvej 1, Dyvig, 6430 Nordborg
Næstform.:
J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg
Kasserer:
Lefif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg Sekretær:
Aage A. Jensen, Solsikkevej 9, Havnbjerg, 6430 Nordborg
Alsingergården: Sandvej, Svenstrup, 6430 Nordborg
Lindeværftet: Ellehave, Holm, 6430 Nordborg

Velkommen til køl
kølstrækningsfest
Lørdag, den 23. marts 1996 kl. 13.00
Det er bestyrelsen en stor glæde, at kunne invitere alle vore
medlemmer med familie til at komme og se, hvor langt vi er
kom
kommet i arbejdet med at lave en kopi af

Hjortspringbåden
I den forløbne tid har der været mange problemer, som vi
yheldigvis har kunnet løse og vi er nu kommet så langt, at vi ssynes, der er grund til at feste.
Kom og hør og se, hvordan båden ser ud nu, se den video af
arbe
arbejdet, som er fremstillet og sidst men ikke mindst smag et
glas Mjød og skål med os for tiden fremover.
Vi begynder kl. 13.00 og den første time er vi os selv, men så
indbyder vi andre interesserede til at komme og se med.
Tag billeterne nederst på denne indbydelse med og hyg Jer
sam
sammen med os.
Velkommen til at fejre den første milepæl i vort laug.
Hjortspingbådens Laug
p.b.v
Aage A. Jensen

Billet til kølstrækningsfest i
Hjortspringbådens Laug
23. marts 1996

Billet til kølstrækningsfest i
Hjortspringbådens Laug
23. marts 1996

Til dækning af 2 pølser og et glas mjød

Til dækning af 2 pølser og et glas mjød

