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Vårbrev från Najadklubben Ost 

 

Seglarvänner, 
då är det återigen dags för utskicket av Najadklubbens vårbrev med sommarens program och påminnelsen 
om betalning av medlemsavgiften för 2019. Ni som redan betalat kan givetvis bortse från denna uppmaning. 
Detsamma gäller våra hedersmedlemmar. 

Sommaren 2018 blev fantastisk – vilket väder vi fick och vad mycket båtar som var ute med soldyrkande 
besättningar. Våra Najadträffar var välbesökta och Trollgården på Lökholmen var fylld till 
bristningsgränsen under kräftskivan. Enda smolket i bägaren var vårens Mälarsegling, som vi var tvungna 
att ställa med för få anmälningar. 

Årsmötet hölls som vanligt i Odd Fellowhuset med ca 30 deltagare. Najad/Arconas nya VD, Nicolas 
Broberg, berättade om Najads planer för framtiden. Det var mycket spännande. 

Under mässan blev vi för andra året i följd inbjudna av Najad, Nicolas Broberg, på tilltugg med vin och öl. 
Vi fick tillfälle att titta på den nya Najaden 395 och även de utställda Arconabåtarna. Najad hade dessutom 
vänligheten att bjuda på inträdet till mässan vilket vi givetvis uppskattar. Ca 30 medlemmar var närvarande. 

Under februari har styrelsen träffats och lagt upp planerna för 2019. Vi upprepar förra årets sommarmöte, 
men vi har inte kommit till slutligt beslut om lämplig hamn. Vi återkommer om detta. 

Låt oss fortsätta att ha trevligt på våra sommarträffar, och i sann Najadanda, samlas på bryggan för 
Najaddrinken, utbyta erfarenheter och njuta av våra båtar. 

Årets program ser ut som följer: 
- Mälareskadern den 6-8 juni. Anslutning respektive avfärd till/från eskadern kan vara flexibel. 
- Najadsamling den 6-7 juli. Preliminär plats blir Nässlingen, norr om Edö. 
- Kräftskiva på Lökholmen den 23-25 augusti. Start fredag kväll på Skepparholmen. 
- Årsmöte med föredrag den 29 november i Odd Fellow-huset, som förra året. 

Separata inbjudningar via mail kommer att gå ut för samtliga aktiviteter ovan. 

Gå  gärna in på hemsidan http://www.najadklubben.org för mer information om klubben. Hemsidan har 
varit hackad och därför stängd under en period i vintras. Håkan jobbar nu på den nya sidan, som stegvis 
växer fram. 

För att underlätta betalning av medlemsavgiften 2019, 200 kr, bifogar vi ett inbetalningskort. 
Vänligen betala före 15 april 2019 – Postgiro 354180-2. Om ni redan betalt, bortse från inbetalningskortet. 
Precis som tidigare är våra hedersmedlemmar avgiftsbefriade. 
 

I hopp om ett fint seglingsår 2019! 
Styrelsen 
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