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Kerteminde Havns nye hjemmeside
Kerteminde Havn har fået ny hjemmeside og nyt logo.
Kranbooking skal nu foretages via denne hjemmeside.
https://www.kertemindehavn.dk/
Kran: https://www.kertemindehavn.dk/kerteminde-marina/bookning-af-kranloft-i-kertemindemarina/

KS Gastebørs
Bjørn Stephensen har oprettet en gastebørs med kontakt til alle relevante
udvalg.
Hvis man vil ud at sejle kapsejlads, så kan man tilmelde sig hos Bjørn på tlf. 4068 1221 eller
mail. Maule282@gmail.com

Aftenkapsejlads om tirsdagen er nu åben for singlehand
Kølbådsudvalget har besluttet at åbne for singlehandsejlere om tirsdagen, og
selvstyrer er nu tilladt for disse deltagere.
Husk at melde jer til inden d. 24. april, for der sammensættes løbene.
Der er 18 tilmeldte pr. 20/4. Man tilmelder sig her:
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/323975b0-ac0d-4331-b467-af9d9e43521d#!/

Nye mærker på bugten
Der er fremstillet nye mærker til aftenkapsejladsen. Det er et nyt design, hvor
man har været ude at hente inspiration i det danske sejlerlandskab.

Classic Fyn Rundt mangler hjælpere
Fra fredag d. 27. maj og til søndag d. 20. maj afholder KS Danmarks ældste
distancekapsejlads, Classic Fyn Rundt.
Men sejladsen kan kun gennemføres hvis der er hjælpere til at gennemføre
den. Hans Jørgen Ellekilde mangler desværre folk til måltagning og til
suppeholdet. Det er tilkaldevagter fra lørdag morgen tidligt til søndag eftermiddag.
Hvis du kan give en hånd, så skriv meget gerne til regatta@kerteminde-sejlklub.dk
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Dobbeltforedrag - DSRS og Ladby Dragens Skibslaug
Dansk Sø Rednings Selskab, DSRS, og Ladby Dragens Skibslaug kommer forbi
Kerteminde Sejlklub d. 21. april kl. 19 og fortæller om deres virke.
DSRS kl. 19 og Ladby Dragen kl. 20.
Alle er velkomne.
Mvh
Festudvalget

NEC for 12mR
Fra d. 24. juni til d. 26. juni får Kerteminde Sejlklub besøg af sejlsportens kongeklasse, de
mægtige 12mR både, som har været den klasse man sejlede America’s Cup i.
Der sejles om det Nordeuropæiske Mesterskab på Kerteminde Bugten.

Nyheder fra Kerteminde Sejlklub - sendt til din PC, tablet og mobil

Sejlerskolen fylder 50 år
Den 3. september 2022 fejrer Sejlerskolen 50 års jubilæum.
Det markeres med at alle 7 H-både deltager i Romsø Rundt og der er efterfølgende reception i
klubhuset.

Medlemsmødet - hvad sker der nu?
Den information der kom ud af medlemsmødet d. 30. marts var på
dagsordenen ved seneste repræsentantskabsmøde.
Punkterne fra mødet vil der løbende blive arbejdet med, og nogle punkter vil blive startet op så
hurtigt som muligt.
Der kan nævnes:
Indretning af klubhuset: Der er kontakt til arkitekten omkring arbejdet med indretning af vores
klubhus.
Fredagsaktivitet: Der er kræfter i gang med et initiativ omkring af mødes fredag kl. 16-18. Der
er tanker om en fredag hver måned, hvor et udvalg viser sig frem - en slags ”Lær din klub at
kende” aktivitet.
Synlighedsudvalg: Der er taget kontakt til personer som gerne vil arbejde med klubbens
synlighed på de sociale medier.
Modtagelse af nye medlemmer: Der er sat en proces i gang omkring hvordan det kan forbedres
Der følger mere information om hvordan arbejdet skrider frem.

Klubtøj
Så er hjemmesiden med klubtøj klar. Der er link på www.kertemindesejlklub.dk under ”Om”
Al betaling forgår direkte på siden
https://shop.sportogprofil.dk/kertemindesejlklub/index.php
Mvh
Ungdomsafdelingen

