Bestyrelsen/Formandens beretning for året 2017
I årets løb : er der afholdt 8 bestyrelsesmøder med deltagelse af best. + medlemmer af best. For Den Selvejende
Institution.
Vi har haft godt gang i sejladserne i 2017 . Turistsejlads -Pilketure og Søbegravelser.
Faste sejladser: som Nordisk sejlads og Limfjorden Rundt blev afviklet planmæssigt.
Nordisk sejlads: perioden 02.07 til 11.07 2017.
Aalborg 2., 3. og 4. juli
Varberg 5., 6. og 7. juli
Fredrikstad 9., 10. og 11. juli

Nordisk sejlads 2018 er desværre aflyst. Man har ikke kunnet finde havne.
Limfjorden rundt 2017: 11 til d 16 september 30 års jubilæum
Start:
Løgstør – Thisted – Struer – Nykøbing Mors – Fur – Skive. 63 både deltog
Alle Hjælpebådene havde travlt. Men som sædvanligt en god uge på Limfjorden,
hvor man møder gamle og nye venner, som man har det hyggeligt sammen med.
har en masse maritimt snak og udveksler erfaringer med andre.

Vi deltog også i Fiskerimessen/Danfish 2017, fint salg af våde varer i bussen og udsolgt i 21-lotteriet.
Vi modtog en flot donation på 15.000 fra Haveholdet samt 110.00 fra Støtteforeningen.
Julemanden Efter en lang sejlads i is og hårdt vejr kom julemanden igen i 2017 med HG159 til Hirtshals.

Kølhalning og vedligehold:
 En super kølhalning i fantastisk vejr og mange ”hænder”
 Der blev installeret nye Akkumulatorer ( Batterier)
 Planlagt udskiftning af det ”skide” lokum, tilbud indhentes.
 For nuværende har vi ca 182 betalende medlemmer og stadig en del restancer.
Tak: til slut vil jeg sige tak til alle vore samarbejdspartnere og sponsorer havnen, turistforeningen, haveholdet
( museums haven) Marineforeningen og alle som har bidraget med økonomisk støtte eller deltaget i opstilling
salg af lotteri med mere, samt vedligeholdelsesarbejdet på HG 159 Johs Hejlesen.
Og Samtidig skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og forretningsudvalget for godt og behageligt samarbejde i
det forgangne år.
Tak.

