Nytårs hilsen fra
formanden
Året 2020 glemmer vi ikke lige med det samme,
det går over i historiebøgerne. Corona virus har
vendt op og ned på hverdagen for os alle, og lagt
så mange begrænsninger. Mange har været syge,
og mange er døde, som følge af denne ubudne
gæst.
Det har også præget året i Nappedam, med
aflysninger af en lang række aktiviteter. Ingen standerhejsning, ingen
grisefest, ingen generalforsamling, ingen standernedtagning, ingen
julefrokoster, ingen hyggetimer med HD-er og HAD-er, ingen nytårs
tur osv., men heldigvis har vi adgang til havnen og vores både, og
haft mulighed for en sejltur. Det samme gælder kajakroerne og
jolleafdelingen samt kapsejlerne.
Jeg har valgt at ”Nytårs raketten” i år skal være en sprøjte mod covid19, for nu er det gang i vaccinationerne, og jeg håber at mange i
Nappedam vil tage imod tilbuddet, og at vi hurtigt får lidt mere
normale tilstande, omend der nok går nogle måneder, inden vi når der
til.
Vi går mod lysere tider, helt bogstaveligt. Om godt en måned er
dagen tiltaget med en time, og om tre måneder bliver de første både
sat i vandet, lige pludselig er det forår, og der bliver atter liv på
havnen.
Lidt liv er der dog også i vintermånederne. Arbejdsholdet har travlt
med at gøre havnen klar til sæsonstart, og vinterbadere tager sig en
tur i havet. Mange medlemmer kikker også jævnligt forbi havnen, for
at se om alt er, som det skal være.
Vi har for kort tid siden sat et par små gule skilte op. Det ene advarer
om at broerne kan være glatte, så gå forsigtigt. Det andet er ved
udkørslen, for at minde om, at vi skal lukke og låse bommen når vi
forlader området, hvis du er den sidste. Er du i tvivl om du er den
sidste, så er du det, og låser. Vi har to fastboende på havnen, så
deres biler kan holde tilbage.
Bestyrelsen holder møder mindst en gang hver måned, mødeplan
finder du på hjemmesiden, og i kommende nummer af Lanternen. Der
bliver lavet referat efter hvert møde, som kan ses på hjemmesiden, og
inden så længe vil det også blive sendt ud på Ap ‘en ”Min forening”,
som mere end 100 medlemmer har hentet.

I november skulle vi have haft vores årlige ordinære
Generalforsamling. Som følge af Corona situationen blev den udsat,
og jeg ved ikke, i skrivende stund, hvornår vi kan gennemføre den,
men håber meget at det kan ske i løbet af april måned. Hold øje med
hjemmesiden, og medio marts forventer vi, at forårsnummeret af
Lanternen ligger i din postkasse med flere nyheder.
Pas godt på dig selv, og pas godt på hinanden
Peter Storm

Godt Nytår

