Sakskøbing Motor- og sejlbådsklub Havnegade 2. 4990 Sakskøbing

CVR - nr.: 33338759

Kalender 2019
Søndag den 6. januar kl. 10.00
Nytårstaffel på Omøsund Klubben vil være vært med et glas vin m.m.
Lørdag den 26. januar kl. 13.00
Kogt salt sild m.m.
Tilmelding nødvendig, herom nærmere.

Fredag den 15. februar kl. 19,00 ”12 år på verdenshavene”.
Birthe og Jørgen Arleth om livet til søs.
Anden afdeling: Vi nåede til Australien ved det første foredrag, og nu skal vi hjem via Indonesien,
Sydøstasien, Det indiske Ocean, Mellemøsten og Rødehavet tilbage til Middelhavet".
Pris incl. ostebord og et glas rødvin 50 kr.
Tilmelding nødvendig, herom nærmere.

Lørdag den 23. februar kl. 13.00
Kogt salt sild m.m.
Tilmelding nødvendig, herom nærmere.

Lørdag den 2. marts.
Fælles tur til Boat Show i Fredericia.
Herom nærmere.

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00
Ordinær Generalforsamling S.M.S.K.
Yderligere information udsendes senere.

Fredag den 12. april fra 08.00.
Bådene skal i vandet igen og en forhåbentlig god og lang sejlersæson begynder.
Standerhejsning kl. 17.30 ved servicebygningen.
Klubfest på Omøsund kl. 18.00.
Yderligere information udsendes senere.

Tirsdag den 16. april kl. 19.00.
Oprydning på vinterpladsen, alle som har haft deres båd stående på vinterpladsen møder op.
Mødested ved vinterpladsen.

Arbejdslørdag den 4. maj.
Yderligere information udsendes senere.
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SØNDAG den 23. juni kl. 18.00
SANKT HANS FEST I Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub.
FOR MEDLEMMER og deres VENNER samt GÆSTE-SEJLERE.
Program:
Fælles spisning på OMØSUND, hvor vi tænder op i vores gasgrill kl. 18.00.
Du medbringer selv det du skal have at spise / grille, vi har det service du skal
bruge og drikkevarer købes ombord.
Ca. kl. 20.30.
Bådene sejler som sædvanligt ud igennem fjorden til Oreby og sejler efterfølgende
i Flotille-sejlads med de øvrige både, tilbage til havnen når det begynder at blive
mørkt, så man kan nyde alle bålene langs fjorden på vej ind til havnen.

Fredag den 20. september kl. 19.00
Bingo banko på Omøsund
Mere information følger senere fra aktivitetsudvalget.

Der er planlagt arbejdslørdag den 28. september.
Mødested på Omøsund kl. 08.00.
Information vedr. opgaverne, opdeling i hold samt morgenkaffe, herefter begynder det hårde arbejde.
Kl. 12.00 er der fællesspisning på Omøsund, af hensyn til indkøb m.m. til fællesspisningen og
fordelingen af arbejdsopgaverne er tilmelding nødvendigt.
Efter spisningen starter vi op igen og vi har fyraften kl. 17.00.

Fredag den 18. oktober kl. 17.00 .
For de af jer, som skal have båden stående på vinterpladsen, er der fælles opsætning af vinterstativerne på
vores vinterplads. Mødested ved masteskuret.

Fredag den 25. oktober.
Efter en forhåbentlig god og lang sejler sæson skal bådene på land.
Bådoptagningen begynder kl. 08.00 på p. pladsen ved vores vinterplads.
Mere information udsendes senere.
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Fredag den 15. november kl. 19.00
Bingo banko på Omøsund
Mere information følger senere fra aktivitetsudvalget.

Fredag den 6. december.
Årets store julefrokost kl. 18.00 på Omøsund.
Mere information udsendes senere.

Søndag den 5. januar 2020.
Nytårsparole kl. 10.00 på Omøsund, klubben vil være vært med et glas vin m.m.
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