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Ylva klubbens Nyhedsbrev
Kære Ylva klub Medlem
Så er vi nok nået til det tidpunkt på året hvor vi alle har fået Ylva’en på land. Den er vinter konserveret og sat i dvale til næste
sæson. Der er kommet gang i Juleklip og jule bag.
Vi kan nu begynde at se tilbage på den forgangne sæson , men også begynde at skue fremad…Eller kan vi ?
Sæsonen 2020 har nok været den mærkeligste Sejler sæson jeg har oplevet. Da vi i marts blev ramt af Corona’en var der nok
ingen der havde forestillet sig det som vi har oplevet sammen. Og hvornår slutter det ?
Forhåbentlig starter der efter jul en vaccination af befolkningen op , så vi fra næste sæson kan se ind i lysere tider.
Det har været meget småt hvad vi har kunnet berette om herfra siden slut august. Sejladser er blevet aflyst og nogle gennemført
med begrænsninger. Men så er det jo godt at have minderne ! Se nedenfor her , fra DM i Flensborg !

I har nok alle lige som resten af Danmark haft fokus på at holde Corona’en fra døren.
Vi havde i Bestyrelsen et efterårs arrangement i støbe skeen , som skulle have været afholdt af 2 gange. Et i øst Danmark og et i
Vest Danmark. Men da der igen blev skruet op for Forsamlings begrænsningerne , blev det puttet i gemme skuffen. Dog har vi
ikke opgivet at det skal gennemføres på et senere tidspunkt.
Desuden havde vi fastlagt at vores næste general forsamling skulle være i forbindelse med Bådudstillingen i Fredericia til foråret
, men da denne også er aflyst , bliver det på et andet sted og tidspunkt , når situationen igen tillader at mødes igen.
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Vi vil fra Bestyrelsens side følge med i Situationen , og når det igen er forsvarligt at mødes igen , vil der udsendes en indkaldelse
til general forsamlingen.
DM 2021 blev for længe siden fastlagt til at skulle sejles i Bogense. Vi havde det første møde med Bogense Sejlklub sidst i
oktober. Og de er bare klar . Igen en sejlklub der har prøvet at være stævne arrangør før, og dermed har et setup man ”bare”
kan tage frem og lige Ylva justerer ! Sæt allerede nu kryds i næste års kalender fra den 19. til den 21. August 2021 

Vi har fået en forespørgsel om støbning af nyt Ylva ror , som vi også havde gang i forrige vinter. Derfor vil vi gerne hører
medlemmerne om der er flere der går rundt med tanken om at forny sit ror ?
Jeg har haft fat i Bådebygger for at hører om hans pris fra sidst holder , og den er han med på. Jesper vil selvfølgeligt gerne
kunne lave en lille serie , når han skal i gang. Så holder vi også transport omkostninger af formen på et minimum. Og derfor vil vi
gerne hører om der er andre , så giv besked til en af os fra Bestyrelsen.

Fra Ylva klubben skal der her til sidst ønskes en glædelig Jul og et godt Nytår , og pas godt på jer selv og jeres familie.
Med Sejler hilsen
Ylva Klubben

