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Ylva klubbens  Nyhedsbrev 
 
 

Kære Ylva klub medlem 

 

Der hersker stadig mørke  Corona skyer over vort land og vores forening. Dog kan vi se en opklaring fremme i horisonten ! 

Men lige som sidste år kommer vi nok lidt senere i gang med vores Sejler passion.  Bådene er ved at blive pakket ud af deres 

vinter hi og forårs klargøringen er i gang. De hurtige har endda Båden i vandet allerede  

Ved den her tid ”plejer” vi også at have været samlet til den årlige general forsamling. Det har vi I bestyrelsen valgt at udsætte 

på ubestemt tid , til forsamlings forbud passer til en forening som vores , og når vi alle snart har haft mulighed for en 

vaccination. Vi har kigget på vedtægterne og overvejet for og imod , men mener det er den rigtige beslutning. Vi vil senere på 

året indkalde til General forsamlingen. Med dette Nyhedsbrev følger også Kasserens udkast til Regnskabet for sidste år. Det 

mangler en revision , som selvfølgelig vil være på plads til Generalforsamlingen , men vi syntes godt I alle kunne få det nu. 

Der hersker hos jer, forhåbentlig noget sult efter at komme på vandet og konkurrer med vores flotte båd , eller bare at komme 

på vandet og vise den frem. Vi vil fra Bestyrelsen gerne opfordre jer til at holde øje med genåbningen , og tilmelde jer de 

sejladser der bliver mulighed for at deltage i. FynCup fra Bogense er der allerede en del der planlægger at deltage  i , så det kan 

kun opfordres til at i får jer tilmeldt. 

Vi er i gang med at puste mere liv i Facebook gruppen : Ylva klubben . Særligt i denne tid hvor vi ikke mødes ansigt til ansigt , er 

det et godt supplement til at debatterer ”stort og småt”. Her har I alle mulighed for at være med og komme med jeres mening ; 

oplevelser eller spørgsmål. 

Årets DM bliver som tidligere skrevet, i år afviklet i Bogense. Det er en sejlklub med stor erfaring i afvikling af stævner , og de er 

klar til at modtage os til August. Så få allerede nu jeres aftaler med jeres besætninger på plads til den 20. august !! Det bliver 

bare noget særligt at kunne mødes igen  

 

God Vind og en god sæson start. 

Med venlig hilsen 

Ylva klubbens Bestyrelse 

 

 

 

 

 


