Stockholm 2020-03-18

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 2020. Ni som redan betalat kan givetvis bortse från denna uppmaning.
Detsamma gäller våra hedersmedlemmar.
Minnet från sommaren 2019 har bleknat i detaljer. Det innebär säkert att den blev ”En typisk svensk
sommar”. Våra Najadträffar blev alla mycket trivsamma med god närvaro. Vi har det trevligt, men vi kan
också konstatera att det finns plats för flera båtar, utom på Kräftskivan där det varit fullt de senaste två åren.
Vi hoppas på flera och kanske nya ansikten på sommarens aktiviteter!
Årsmötet hölls som vanligt i Odd Fellowhuset med 24 deltagare. Peter Malmqvist höll ett uppskattat
anförande om begagnat marknaden just nu samt, om värdet på våra båtar.
Under februari har styrelsen träffats och lagt upp planerna för 2020. Sommarträffen i juli har nu blivit
tradition och går av stapeln för 4:e gången. Vi träffas i SXK’s hamn Norrviken söder om Runmarö. Blir det
nordliga vindar har vi Skepparholmen nära Malma Kvarn som reserv.
Låt oss fortsätta att ha trevligt på våra träffar, och i sann Najadanda, samlas på bryggan för Najaddrinken,
utbyta erfarenheter och njuta av våra båtar.
Årets program ser ut som följer:
- Planerad våraktivitet med visning av Briggen Tre Kronor och föredrag kring projektet ”Expedition
Östersjön” av Mats Jakobsson. Tyvärr har Coronaviruset skapat stor osäkerhet.
Vi återkommer om ett besök är möjligt under våren. Annars väljer vi en annan tidpunkt.
- Mälareskadern den 4-7 juni. Anslutning respektive avfärd till/från eskadern kan vara flexibel.
- Sommarträff den 4-5 juli i Norrviken alternativt Skepparholmen enligt ovan.
- Kräftskiva på Lökholmen den 21-23 augusti. Start fredag kväll på Skepparholmen.
- Årsmöte med föredrag den 20 november i Odd Fellow-huset, som förra året.
Separata inbjudningar via mail kommer att gå ut för samtliga aktiviteter ovan. Flera av våra gäster har velat
komma med bidrag till våra träffar. Styrelsen har därför beslutat att inrätta en gästavgift på 50 kr per person
per aktivitet. Värdbåtens besättning får uppgiften att lämna över bidraget (en) till kassören på lämpligt sätt.
Som meddelades i Julbrevet har hemsidan nu börjat fyllas igen. Där finns bl.a. dokumentation över våra
båtar och medlemsmatriklar. Gå gärna in på hemsidan http://www.najadklubben.org. Nytt lösenord
meddelas den 15 april till de som betalt årsavgiften.
För att underlätta betalning av medlemsavgiften 2020, 200 kr, bifogar vi ett inbetalningskort.
Vänligen betala före 15 april 2020 – Postgiro 354180-2. Om ni redan betalt, bortse från inbetalningskortet.
Precis som tidigare är våra hedersmedlemmar avgiftsbefriade.
Klubben har nu 53 medlemmar och ekonomin är god. Ekonomisk berättelse och övriga årsmötesdokument
kommer att läggas upp på hemsidan.

I hopp om ett fint seglingsår 2020!
Styrelsen
Sten, Elisabeth, Peter, Jerker, Håkan och Ulf

