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Generalforsamling, valg 
Når vi d. 18. marts afholder generalforsamling er der kun lidt mere end en måned til 

standerhejsning og en ny sejlsæson!  

Men nu først generalforsamlingen: Hvis du har forslag eller andet der skal på 

dagsordenen, så skal du sende dem til formand@dragoerbaadelaug.dk senest d. 31. 

januar. 

Formand og andre valg 

Marlene Petersen takker af som formand. Der skal altså vælges ny formand. (Jf. 

vedtægterne § 9, 7.) Der er også valg til en række bestyrelsesposter, suppleanter og 

revisorer. Se nærmere på dagsordenen, der udsendes senest d. onsdag d. 4. marts 

Behov for kursus? 
Vi bruger lejligheden til at undersøge om der er behov for sejladskurser i 2020. Det kan 

f.eks. være duelighedsprøve (Teori/praksis), radiocertifikat, motorlære og måske andet. 

Hvis vi opretter kurser gennemføres de i efteråret 2020. Skriv eller ring til 

jrl@dragoerbaadelaug.dk / 25 37 16 26, hvis du er interesseret. 

Der er måske mulighed for at starte på et duelighedskursus i Dragør Sejlklub i januar 

måned. Kontakten formidles af Johnny. Ring på 25 37 16 26,  

Fotokonkurrencen 
Der var dejligt mange fotos fra sæsonen 2019. 9 stillede op til vores konkurrencespøg. De 

”strenge” dommere har udpeget vinderen. Vinderbilledet afsløres på generalforsamlingen, 

Se alle fotos på www.dragoerbaadelaug.dk 
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Aktive medlemmer 
Der er heldigvis mange medlemmer, der bidrager med ideer og stor indsats ved vores 

arrangementer. Mere end 20 er værter ved søndagsåbent og mange tager fat når 

klubhuset skal gøres hovedrent og vedligeholdes.  

Nogle arrangementer står enkelte medlemmer og/eller bestyrelsesmedlemmer for alene. 

Her er der brug for dig. 

Vi vil forsøge at lave faste udvalg omkring f.eks. fælles sejladser, vinterturen, Skt. Hans, 

sommergrill og temaaftener. Og tænk, hvis vi også fik et ”syngfor-udvalg”, så klubsangen 

efterhånden kunne runge i huset når den synges.  

Vil du høre nærmere eller har du andre forslag, så kom til medlemsmøde søndag d. 29. 

marts kl. ca. 14.30 (efter søndagsfrokosten). 

 

 


