Julehilsen 2020
Kære sponsorer, aktionærer, medlemmer og besætning.
Hermed en julehilsen til jer alle med ønsket en rigtig glædelig jul og et godt nytår – forhåbentlig uden for
mange Coronarestriktioner.
Samtidig får I det sidste nye fra ”Martha”.
Sidst i oktober fik vi den nye bådvogn indviet og trukket ”Martha” godt ud af vandet uden de store
problemer, og fik den placeret på den nye vaskeplads ved Lystbådehavnen. Vejret var, som kan ses på
billederne, fremragende.

Med kæmpehjælp fra Rasmus Brinch og hans traktor, fik vi en uge senere kørt ”Martha” til Farmen i
Sønderho og med lidt besvær skubbet den ind på plads
inderst i hallen.
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I det sidste nyhedsbrev fra oktober fik jeg fortalt, at vi var kommet igennem
sæsonen uden væsentlige skader, men det holdt desværre ikke helt stik. Da vi fik
”Martha” ud af vandet, viste det sig at skruen havde fået skader på alle 4
skrueblade, faktisk så meget at den ikke kunne repareres. Vi fik hjælp fra
WestDiesel i Esbjerg til afmontering og har bestilt en ny som koster kr. 5.500 ex.
moms.
Vi er allerede godt i gang med at få ”Martha’s” lak og maling slebet ned. Vi har
opdelt Bådgruppen i hold af 5 som hver torsdag kl 0930 mødes på Farmen.
I er meget velkomne til at kikke ind, hvis I kommer på de kanter en torsdag.

Og så har vi svaret på jeres julegaveproblemer hvis I ikke ikke lige kan finde på den helt
rigtige gave!
Så køb et gavekort til et Marthacruise, det vil gøre både modtageren og Foreningen
Martha glade 😊. Det er ganske nemt, blot klik på nedenstående link, eller gå på vores
hjemmeside: www.marthasonderho.dk
https://place2book.com/da/choose_gift_certificate_sales_workflow?gift_certificate_id=3494
PS. Vi vender tilbage med en abonnementopkrævning for 2021 i januar.
Endnu engang ønskes I en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen, på Foreningens vegne
Torben Korsgaard,
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