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          Nyheds Julebrev 2014                  

Fra Ylva-nissen  

Lige om lidt står vi alle I julefedt  og juleøl til op over ”cockpit-karmen” og nyder det fuldt ud. For de fleste 

er der udsigt til en lang og velfortjent juleferie. Husk på at  bruge ferien  offensivt på tanker om den 

uforglemmelige sommer 2014, men også tanker om et forhåbentlig lige så fantastisk år, der kommer lige 

om lidt. 

Gå ned til havnen, spark blødt til stativet og ønsk Jeres båd et godt nytår og husk at sige tak for det gamle! 

Herfra Ylvaklubben skal vi ønske Jer alle en god jul og et godt nytår. Vi forventer os virkelig meget af 2015. 

… 

Den foreløbige kalender ser nogen lunde ud som følgende.: 

Fredag den 12. dec. : Julefrokost i Flensburg.  (tilmelding  : se hjemmeside eller kontakt Ylvaklubben) 

Februar/marts 2015: Bådudstilling med Ylva nr. DEN 86 og generalforsamling den 8. marts i Fredericia. 

Finn H. Nielsen, DEN  17  ”Skjoldungen” står for ”bemandingsplan” på standen i Fredericia, så meld jer 

gerne til ham, hvis I har lyst til at hjælpe med at promovere ”vores båd”. Der kommer en plan på 

hjemmesiden over de timer der skal bemandes. Den vil løbende blive opdateret efterhånden i tilmelder jer. 

Vi forsøger at skaffe midler til udgifterne udstillingen. Vi har et budget på ca. kr. 15.000.-  Dem skulle vi 

gerne havde dækket så meget som muligt af sponsorbidrag m.m... Idéer modtages.   

Vi regner med at  holde det første planlægnings møde med Sønderborg allerede inden jul med henblik på 

næste års DM. 

Og allerede nu har Svendborg Classic inviteret os til ”tune-up” som ”tema-båd” i weekenden før DM. Så 

planlæg at sejle forbi Svendborg, når I alligevel er på vej til Sønderborg. Tag 1 dag eller 2 dage med op/ned 

baner. Og så er vi inviteret til fest med alle ”træ-bådene” om lørdagen…. Det er vist ikke helt kedeligt…! 



 
  Ylva klubben 

Det er allerede nu lykkedes at skaffe en kandidat til ”ny kasserer” og nyt bestyrelsesmedlem efter Søren 

Melgaard. Vi melder ud med navnet på den foreløbige kandidat på generalforsamlingen den 8. marts 2015. 

Det skal ikke afholde andre interesserede, da vi har masser af opgaver, der presser sig på….og vedtægterne 

giver os lov til at være flere om opgaverne.  

 

Ylva-nisse-klubben 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


