Bådelauget Udsigten, Viemose Skov
Nyhedsbrev: 2 - 2015.
Hermed Indkaldes til generalforsamlingen 2016, se nedenfor under vinterprogram
Loppemarked.
Vi deltog i loppemarkedet på Viemose Mølle lørdag d. 29. august. Vi fik ryddet op på værftet. Vi fik
ikke helt så meget ud af det som vi havde håbet, men salg af gammelt metal plus salg på markedet
gav alligevel ca. 1400 kr. Vi har drøftet i bestyrelsen om vi vil deltage næste år. Det ser ud til, at
møllelauget vil holde et større møllemarked og ikke bare et loppemarked. I så fald kan vi deltage i
en stand med formidling af vores aktiviteter, suppleret med en mindre loppebod med bedre sager. I
vil høre nærmere om dette i løbet af foråret.

Vi havde stand i Laila og Allans telt. 28-08-2015.
Jens Wictor har lavet en fin udstilling af gamle redskaber.

Værftet 22-10-2015.
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De fleste af bådenne er nu oppe, og Katunga er vendt på hovedet, som det kan ses.
Vi har bygget en lille platform til siddeplads, som det kan ses på billedet nedenfor.

Efterår med småregn. 22-10-2015

Vores Vinterprogram for 2015 - 2016 er klar og således ud:
Onsdag d. 4. nov. 2015. kl. 18.

Film, Barken Magrethe af Danmark, og labskovs hos
Mogens Bjerregaard Rødegaardsvej 1. Tilmelding til
Mogens senest søndagen før. Tlf. 5180 1466.

Onsdag d. 2. dec. 2014. kl.18.

Julefrokost hos Richardt Nielsen, Hjortsøgårdsvej 7, 4771
Kalvehave. Som sædvanlig holder vi pakkeleg.
Tilmelding og koordinering til Rigmor, herom senere.

Onsdag d. 6. jan. 2016. kl.19.

Turen går til Grækenland. Kent holder foredrag på Stege
bibliotek.

Onsdag d. 17. feb. 2016. kl. 18
Onsdag d. 17. feb. 2016. kl. 19.

Spisning før generalforsamlingen, Kalvehave Mark 53.
Generalforsamling Kalvehave Mark 53 4771 Kalvehave.
OBS. Generalforsamlingen er ikke som tidligere nævnt d.
11 – 2.

Onsdag d. 2. mar. 2016 kl. 19.

Turen går til New Zeeland. Wictor Weisbrod holder
foredrag på Stege bibliotek.

Onsdag d. 6. apr. 2016 kl. 19.

Turen går til Nordvestfrankrig. Stephen holder foredrag på
Stege bibliotek.

Husk i øvrigt at bruge vores hjemmeside www.baadelauget.dk , der er mange nyttige oplysninger.

Mange hilsener fra Bestyrelsen.

Allan
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