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NyhedsBrev Ylva klubben , samt indkaldelse til generalforsamling 

 

Godt Nytår til jer alle herfra. Så er året 2019 kommet igang. Og som Ylva ejer har vi jo allerede et lille forspring med sådan 

en dejlig båd .      2019 bliver igen et godt Ylva år ! 

Her fra starten af året skal vi have Ylva’en med på Bådudstillingen i Fredericia.  Ligesom i 2015 , hvor vi var med sidst, har 
vi i Bestyrelsen valgt at gå ”All In” . Den skal have fuld gas , og med den interesse vi oplevede på den flydende udstilling i 
Ishøj sidste sensommer , så skal det nok blive en oplevelse. 

 

For at dette kan lykkedes har vi brug for jer medlemmer til at bakke op om udstillingen. Det gøres ved at i melder jer til at 
tage en , eller flere vagter , i løbet af udstillingen. Vagterne fordeles efter først til mølle princippet !  

Så lige så snart i har modtaget dette Nyhedsbrev så tjek kalenderen og skriv retur på mail.  

VagtPlan til Messen i Frederica herunder , og efterhånden som I melder jer og vagterne bliver taget , vil vi udsende 
opdateret plan. 

ÅBNINGSTIDER Vagt 1 Vagt 2
Fredag den 22. februar Kl. 12.00 - 18.00 Kl. 12.00 - 18.00
Lørdag den 23. februar Kl. 10.00 - 17.00 Kl. 10.00 - 13.00 Kl. 13.00 - 17.00
Søndag den 24. februar Kl. 10.00 - 17.00 Kl. 10.00 - 13.00 Kl. 13.00 - 17.00
Torsdag den 28. februar Kl. 12.00 - 18.00 Kl. 12.00 - 18.00
Fredag den 1. marts Kl. 12.00 - 20.00 Kl. 12.00 - 16.00 Kl. 16.00 - 20.00
Lørdag den 2. marts Kl. 10.00 - 17.00 Kl. 10.00 - 13.00 Kl. 13.00 - 17.00
Søndag den 3. marts Kl. 10.00 - 17.00   Kl. 10.00 - 13.00    Uffe DEN 77 Kl. 13.00 - 17.00   Uffe DEN 77

 

Når udstillingen kommer tættere på får de der er kommet på listen info om udstiller billetter og diverse praktiske info. 

 På udstillingen bliver det muligt at købe vores klub Polo shirts med Billede og Logo samt Ylva Stander til båden.  

Det blive DEN-77 , Uffe Bisgaards flotte  Ylva der udstilles.  Og allerede nu skal lyde en tak til Uffe , for det besvær det jo er 
at udpakke båden fra Vinter Hi , og stille den til rådighed for klubben. 
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Indkaldelse til Ylva klubbens ordinære generalforsamling 2019.  

Dette års generalforsamling bliver den 3 marts  kl 13:00, i møde lokalet i forbindelse med Bådudstillingen. 

Dagsorden i følge vores vedtægter. Og  forslag til eventuelle  ændringer af vedtægterne eller klassebestemmelser, der 
ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general- 
forsamlingen i skriftlig form.  

Ylva klubbens nye RorForm : 

Så er vi næsten ved at være klar til støbning af det første ror i formen. Der forestår det sidste polering af formen , som er 
fræst ud af aluminium. Det vil nu være muligt at støbe nogle ror der er lige og 100 % ens. Der bliver tale om vacum 
støbning , hos professionel Bådbygger der behersker de nye støbetekniker. 

I bestyrelsen forestiller vi os , at et medlem der ønsker et nyt ror , henvender sig til bestyrelsen, som formidler kontakten 
med Bådbyggeren. Medlemmet skiller selv sin ror stamme fra det gamle ror materiale og leverer sin rengjorte rorstamme 
hvor der støbes. Vi vil prøve at samle nogle stykker samtidigt , så der bliver tale om ”små serier”  

Årsagen til anbefaling af at bruge den gamle rorstamme er både for at holde prisen nede samt at så skal der ikke 
efterfølgende laves tilpasning af rorbrønd. Men det står selvfølgelig alle frit for. 

Vi forventer at have fast pris aftale på plads til at kunne præsenterer på generalforsamlingen.  Er du allerede nu 
interesseret , så lad os det vide. Det vil lette planlægningen , så alle der i første omgang vil med , kan have god tid til at 
monterer og blive klar til den kommende sæson. 

 

Med sejler hilsen 

Ylva klubben. 


