
 
    Julbrev från  
    Najadklubben Ost           

 
 
Najadvänner, 
 
Så närmar sig slutet av detta år som så starkt präglats av Coronapandemin. I vårt mailutskick 
2020-05-18 meddelade styrelsen med tungt hjärta att vi ställde in samtliga aktiviteter under 
2020, sånär som på årsmötet som hölls den 12 september. Vi trodde vi tog till med maximal 
säkerhetsgrad men detta kan komma på skam med den utveckling vi har.  
 
Vi hoppas förstås att läget blir bättre så att vi kan träffas under sommaren 2021. Styrelsen 
bevakar givetvis utvecklingen och kommer tillbaka i vår  med info i det sedvanliga vårbrevet. 
Tills dess får vi titta på bilder, minnas och hoppas att kommande sommar blir fin. Segla kan 
vi alltid göra, det är en av de bästa aktiviteterna som finns under en Coronapandemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsmötet hölls på Briggen Tre Kronor af Stockholm. Det blev mycket lyckat trots ett 
miserabelt väder. Vi tackar Mats och Elisabeth Jacobsson för arrangemangen. Se bifogat 
årsmötesprotokoll samt ett referat från mötet. 
 
Glöm inte att gå in på hemsidan då och då. Där finns dokument och en del annat. Bidra gärna 
med texter eller bilder som vi kan publicera, för allas trevnad. Adressen är 
www.najadklubben.org och inloggningen är ”Najadsommar” och lösenordet ”Segla-Med-
Vinden-2020”. Dokumenten från årsmötet ligger givetvis på hemsidan, men bifogas ändå för 
att förenkla för er. 
 
Eftersom alla aktiviteter ställdes in under 2020 har styrelsen beslutat, att den inbetalda 
medlemsavgiften för 2020 gäller även för 2021. Inga nya inbetalningar behövs!! 
Vi är nu 51 medlemmar i klubben och styrelsen är densamma som under föregående år. 
 
Intresset för våra båtar håller i sig och vi har i styrelsen kontaktats av flera personer som undrar 
om vi har några båtar till salu. Just nu efterfrågas 355 och en lite större båt för långsegling 43/44 
fot. Om någon medlem är intresserad av detta, så skriver ni till  sten@ulthena.se så förmedlar han 
kontakten. XLT Yatchs (Berthon) har också hört av sig och ni hittar lite information från dem i 
bilagan. 
 
Vi får hoppas att alla våra Najadvänner har förskonats från smitta eller åtminstone haft turen 
med en mildare variant av sjukdomen. Det går mot Jul och ett firande som inte liknar det vi 
brukar ha. Men det gäller att gilla läget och hoppas att 2021 blir ett bättre år. 
 
God Jul och ett Gott Nytt År 2021 önskar Styrelsen 
Sten, Elisabeth, Peter, Håkan, Jerker och Ulf 
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