HD nyt.

Nappedam den 7. september. 2016

Er du medlem, pensionist eller efterlønner, så se her.
Vi mødtes første gang igen den 6. september, en lille sluttet skare, men hyggede os ikke mindre af
den grund med en kop kaffe og en lille skarp. Vi snakkede om, hvad vi kunne find på i det
kommende halvår og følgende er i spil.
Påtænkte arrangementer i 2016/17
Tirsdag den 4. oktober.
Vilhelm har lovet at fortælle lidt om sin tur over Biscayen med Loa, og hvad han har af billeder
derfra.
Vilhelm og jeg har kontaktet Loa om muligheden for en dagtur fra Ålborg med skibet, nærmere
orientering følger. Turen vil så være i maj måned næste år, på en hverdag.
Tirsdag den 1. november.
Peter Storm og Jens Arne vil fortælle om deres tur i februar måned til de varme lande med det gode
skib Amazing. Se i Lanternen nr 166. har du ikke fået en hentet i klubhuset, kan den ses på
hjemmesiden.
Sidst men ikke mindst, planlægning af vores årlige julefrokost.
Tirsdag den 6. december
Montering og belysning af juletræ, afvikling af vores årlige julefrokost i den
sædvanlige gode ro og orden.
Husk tilmelding, liste vil blive ophængt på opslagstavlen fra den 1.
november.
Så begynder vi på det nye år, men stadig den første tirsdag og sådan
cirka 09,00 / 09,30.
Tirsdag den 3. januar.
Svend Erik kommer og fortæller om deres tur på vandvejene i Europa
Tirsdag den 7. februar.
Kaj undersøger om det vil være muligt, at lægge vores besøg ved PR electronics A/S denne tirsdag.
Der kommer nærmere om dette.
Tirsdag den 7. marts.
??
Tirsdag den 4. april.
??
Her har vi et par ledige datoer som kan bruges til hvad vi nu finder på, der er enkelte forsalg
fremme som vi er i gang med at undersøge, men kom frem med gode spænende muligheder.
Tirsdag den 2. maj.
Håber vi på dejligt forårsvejr, og vi kan gå i gang med at pynte op til kommende standerhejsning.
Mens et hold går i gang med at forberede vores vanlige forårsfrokost efter veludført arbejde.
Ovenstående er en lille oversigt over de muligheder der blev vendt på mødet den 6.september.
Hilsen
Harald

