Formanden har ordet
endnu en gang. Referat fra generalforsamlingen gengivet senere i dette blad, men
kan også ses på dette link:
http://sejlklubbenhundigestrand.dk/wp content/uploads/Referat -af-SHSgeneralforsamling-2020.pdf
COVID-19 situationen har medført en
række aflysninger: standerhejsningen som
blev foretaget alene af Hans på den aftalte
dag, besøget af Dansk Sejlunion, Greve
Marina’s generalforsamling og Vild med
Vand. Selvom fase 2 af genåbningen af
Danmark i skrivende stund er sat i værk, er
der stadig en række forhold, der skal overholdes. Dette gælder først og fremmest
forsamlingsforbuddet på mere end ti personer og anbefalingen om at holde mindst
1 meter afstand.

Kære SHS’er.
Danmark har praktisk talt være lukket ned,
siden vi afholdt generalforsamlingen den
6. marts. Nedlukningen har haft stor betydning for hele samfundet og dermed
også for arbejdet i bestyrelsen. Det planlagte bestyrelsesmøde den 16. marts blev
selvsagt aflyst, og vi har ikke afholdt noget officielt bestyrelsesmøde endnu. Men
har dog set hinanden på havnen med behørig afstand.

Hvordan COVID-19 situationen får indflydelse på sommerens aktiviteter og ikke
mindst på planlagte togter til sommer er
ikke til at sige. Bliver det kun muligt at
sejle i danske farvande og anløbe danske
havne? Vil havnene være åbne for gæster
med hensyn til bad og toiletbygninger? Vi
må vente og se. Jeg opfordrer til at følge
nyhederne på Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor der opdateres på situationen og
hvilken indflydelse, det har på livet og
aktiviteterne i sejlklubberne.

Jeg vil gerne starte med at sige tak for en
god generalforsamling og stor tak til bestyrelsen, både til dem der tager en tørn
mere og velkommen til Jette Thøgersen
som ny suppleant. Der skal også lyde en
stor tak til Steen og Svend, der efter mange år på forskellige poster har valgt at
stoppe. Vore revisorer Inger og Per og
Hans Otto (revisorsuppleant) tager også et
år mere. Bente indvilligede også i at stå
som primusmotor for aktivitetsudvalget

I SHS går vi ind for at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledninger. Pas på hinanden
og jer selv når vi mødes på havnen. Rigtig
god sommer til alle SHS’er.
Bestyrelsen
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