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Ylva klubben

Nyhedsbrev nr. 1 2015
Nytårshilsen

Om I er kommet lodret eller vandret ind i det nye år er helt underordnet. Bare I kom helskindet gennem
mad, sprut og alle familiebesøgene. Godt nytår til alle og snart begynder forberedelserne til ”sommerens
togter”, hvor de end måtte bringe os hen? Et stille håb om en sommer, der vejrmæssigt kommer til at ligne
2014 ønsker vi os vist alle.
Men inden vi igen skal have både i vandet skal vi lige på Bådudstillingen i Fredericia og til generalforsamling
i marts og det er faktisk lige om lidt!!
Med hensyn til udstillingen, så er vi ved at være klar med Per Brøndums båd. Vi har fået lavet nogle gode
aftaler om transport og med sponsorer, så vi kan holde udgifterne nede på et niveau, hvor vi kan være
med.
Vi mangler at få dækket nogle ”vagter” på udstillingen, der vil sammen med dette Nyhedsbrev blive lagt en
vagt plan på hjemmesiden. Kig på den og meld tilbage hvilke du evt. kunne hjælpe med. og tag gerne
kontakt til Finn H. Nielsen, DEN 17, ”Skjoldungen” på mail : fhn@hejlsminde.com , hvis har lyst, mod og tid
til at hjælpe med at fortælle Sejler Danmark om vores båd.
Selve standen er placeret, så vi virkelig får al den opmærksomhed, som vi kan ønske os. Derfor har vi givet
den lidt ”gas” med foto/video/og andet sejler-guf.

Husk: Udstillingen er åben den 27. 28. februar. 1. marts og igen den 6. 7. og 8 marts.
Vi anbefaler, at I sætter søndag den 8. marts af som YLVA-dag, da vi jo skal afholde generalforsamling i
messecentret. Og a pro pos generalforsamlingen, så se vedhæftede indkaldelse.
Vi kan desværre ikke tilbyde gratis entré til udstillingen, men allerede nu er der div. ”rabat-billetter” og ”frikort” liggende rundt om i branchen. Så sørg for at få samlet nogle stykker inden.
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Aktuelt: Så deltager vi fra Ylvaklubben i Klassebådsmøde søndag den 18. januar 2015 i Kerteminde, hvor
Dansk Sejlunion har indkaldt til møde. Vi har lavet en præsentation og møder op med en åben holdning om,
at der gerne må ske et eller andet fra DS´s side, så vi kan bevare og konsolidere vores status som klassebåd.

Vedrørende DM i Sønderborg, SYC, så har vi holdt møde med dem. De er utrolig friske på, at vi skal have et
godt DM, hvor vi for første gang vil invitere alle sejlende Ylvaèr til ”fest og farver”. Foruden de traditionelle
”op/ned – baner”, hvor vi sejler om DM titler, så invitere vi også alle ”ikke kapsejlende Ylvaér” til en
distance sejlads på Flensborg Fjord.
SYC er med på, at vi skal have en festlig afslutning med deltagelse af så mange som muligt.
Husk datoen for DM er flyttet til uge 33.
Vi vil på generalforsamlingen komme nærmere ind på sommerens sejladser med hvor og hvornår.??

Hvis der er sejlere/medlemmer, der pusler med forslag til Generalforsamlingen eller som har kommentar til
sommerens arrangementer m. m., så skriv / ring endelig.
Husk tidsgrænsen for indkomne forslag der ønskes vedtaget.!

I håb om, at vi ses – om ikke før – så søndag den 8. marts i Fredericia.

Godt nytår.!

Hilsen Ylva-klubbens bestyrelse.

