Nyhedsbrev marts 2020
Kære sponsorer, aktionærer, medlemmer og besætning.
Så begynder Marthas første hele sæson under ny bestyrelse og ny hjemhavn. Ikke den optimale start må vi sige
med en Coronavirus der har lukket Danmark, og dermed også reduceret Marthas mulighed for at gøre hvad
hun er bedst til - at sejle med glade passagerer. Men Martha og hendes besætning er bare SÅ klar.
Vores flittige besætning har brugt de sidste par weekender
til at klargøre til sæsonen. I hold af 3 har vi lavet eftersyn
på motoren, lakeret dæk og malet skroget over vandet.
Der er monteret vinduesviskere og WHF og Navigation
opdateret. Og så er redningsvestene og
brandslukningsudstyret selvfølgelig blevet efterset.
Vi har også fået afmonteret vores flydebro ved
Kammerslusen, så den er nu klar til transport til Nordby,
hvor planen er, at den skal ligge som landgangsbro ved
Langelinie. De næste uger vil vi lave besætningstræning
blandt andet med sejlads til Kammerslusen, under behørig
hensyntagen til myndighedernes anvisninger.
Over vinteren har vi fået vore hjemmeside opdateret og bookingsystemet
er på plads,
Se www.marthasonderho.dk. Vi forventer når tiderne tillader det, at sejle
medlemssejladser mindst en gang om måneden og vi har allerede 4
bookninger på familiesejladser. Strikkefestivalen er allerede ved at booke
godt op med Strikkere.
Desværre bliver åbningen af Sønderho havn udsat til 2021 da renden ikke
blev færdig som planlagt.
Vi har sendt kontingentopkrævninger ud, og der er stadig enkelte der ikke har fået betalt. For at gøre
indbetalingerne lettere har vi fået MobilePay med nummer 816429
ISÆR I DENNE TID HAR VI BRUG FOR AL DEN STØTTE VI KAN FÅ, SÅ DE MANGLENDE INDBETALINGER SER VI
MEGET FREM TIL AT MODTAGE.
Det var alt for denne gang. Tusind tak for jeres støtte, vi glæder os til at se jer ombord.
Mange hilsner fra Bestyrelsen
Willy Morgenstern (formand), Torben Korsgaard (næstformand), Hans Christian Hansen (kasserer), Peter
Salskov Olsen (bestyrelsesmedlem).
Kontaktoplysninger: info@marthasonderho.dk Willy Morgenstern, telefon 2011 4273. Torben Krogsgaard 2819 6212. Hand Christian Hansen 2129 9064.

