Godt nytår til alle, og her en oversigt over de første H.d. møder i 2018.
Først et rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer alle, yngre som ældre, med tak for nogle hyggelige
timer ved vores samlinger.
Så begynder vi på det nye år, og vi mødes stadig den første tirsdag i hver måned og sådan cirka
09,00 / 09,30. vi skal jo lige vågne, kaffen er klar til kl. 09,30, sådan cirka, hvor vi så snakker om
hvad planer vi har. Herefter er der fri leg og snak som altid.
Hvis du er blevet voksen og fornuftig, over de 60, er pensionist, efterlønner eller hvad titel du nu
kan skilte med, er du meget velkommen til at møde op. Kom nu bare og hyg dig med os.
Vi er en flok medlemmer, der i 2009 fandt ud af det kunne være dejligt at have en fast dag i
måneden, hvor vi kunne mødes på havnen. Vi er ingen klub i klubben, der er ingen dagsorden
udover, der forventes rimelig pæn påklædning, ordentlig opførsel, og så er der ellers frit spil. Der er
ingen medlemsfortegnelse, ingen formand eller bestyrelse, jeg har sagt ja til at være tovholder for
os, en lidt broget flok, men hyggeligt. Vi har ingen kontingent, betaling opkræves efter behov, vi er
ikke på budget i klubben.
Mener du ikke ovenstående er helt seriøst, ja, men det skal heller ikke være så kedeligt, vel ;
Så mener du, at du hører under målgruppen, og har lyst, så kom og hyg dig sammen med os andre.
Tirsdag den 2. januar.
Hvad finder vi på i 2018?.
Hvad skal vi besøge?.
Vi har talt om et besøg på Stauning Flymuseum, genbesøg Ålborg Søfarts og Marinemuseum, en
guidet tur i Nationalpark Mols Bjerge med John Simone i hans bus. Det koster lidt, men alt efter
hvad vi aftaler om forplejning og transport.
Tirsdag den 6. februar.
Ja, hvad finder vi på ?.
Tirsdag den 6. marts.
Ja her er så igen muligheder for snak eller en tur til et sted som du måske kunne tænke dig. ??
Tirsdag den 3. april.
Her har vi så igen en ledig dato som kan bruges til hvad vi nu finder på, der er som nævnt enkelte
forslag fremme, som vi nu nok er i gang med at undersøge, men kom frem med gode spænende
muligheder.
Tirsdag den 1. maj.
Vi mødes til kaffe kl. 09,30 herefter udelegeres de forskellige opgaver med klargøring til
standerhejsning. Vi har skafning omkring kl. 12,00, altså hvis de udstukne opgaver er løst
tilfredsstillende.
Vi håber på dejligt forårsvejr, så vi kan gå i gang med at pynte op til den kommende
standerhejsning. Et hold starter i kabyssen med at forberede vores vanlige forårsfrokost efter
veludført arbejde, husk tilmelding er nødvendig.
Lørdag den 2 juni. Jubilæum.
Husk vi har lovet at give en hånd med opsætning og nedtagning af det lejede telt
Ovenstående er en lille oversigt over de muligheder der er.
Har du nogen gode forslag så kom frem med dem.
Hilsen
Harald

