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Ekstra nyhedsbrev
I august kommer der et nyhedsbrev med alt om søsætningen, men vi udsender et ekstra nyhedsbrev nu,
for at give jer mulighed for at prøve at sejle i båden.

Indbydelse til sejlads i båden
Der er planlagt sejladser med Tilia i august som følger:
Søndag, den 15. august og søndag den 29. august.
Mødetid kl. 0900 på værftet.
Da der kræves 20 mand til at sætte båden i vandet, er gennemførelsen afhængig af, at der melder sig
mindst så mange, der kan møde kl. 9.
Tilmelding er følgelig nødvendig. Dette kan ske til Jørn Anders Jørgensen, tlf. 74 45 85 03 eller til
Knud Skov Rasmussen, tlf. 74 45 10 75.
Brug lejligheden til en familieudflugt.
Det er primært for medlemmer og deres familie, men de, der har hjulpet os, vil også være velkomne til
en sejltur.
De medlemmer, der har forbindelse til sådanne venner, tager selv initiativ til at indbyde gæster.
Der sejles i Dyvigområdet indenfor Stegs Gaf.
Vi sejler barfodede
Der skal være et lige så stort antal redningsveste ombord, som der er folk. Lån jer frem.
Gæster skal være over 12 år. Gæster mellem 12 og 16 år skal være ledsaget ombord af en slægtning
over 18.
Vi forestiller os en række ture af f.eks. ½ times varighed.
På det tidspunkt, hvor der er ved at blive færre end 20 "mand" til stede, afsluttes seancen, og båden bæres på land og køres tilbage til værftet.
Vi skal selvfølgelig benytte lejligheden til at hverve nye medlemmer.
Der kan ikke blive tale om betalende gæster, så mandskabet kan altså kun bestå af medlemmer og venner, der har ydet os tjenester. Mindst ti garvede medlemmer pr tur.
Ovenstående aktivitet afskærer ikke grupper af medlemmer fra at sejle en tur tidligere. Henvendelse til
Knud Skov Rasmussen, Jørn A. Jørgensen eller Chr. B. Hansen
Mvh.

K. V. Valbjørn.
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