HVA SKJER I ÅLESUNDS SEILFORENING!

KJÆRE MEDLEMMER!

31.08.2020

Da er sommeren over og jeg håper dere alle har hatt fine opplevelser på sjø og på land.
Noe aktivitet har det vært i havna i sommer med korttidsleie. Kjekt har det vært å treffe hyggelige seilere på tur
nord- og sørover.
Høsten er kommet og i havna er man allerede i gang med dugnader. Alltids litt arbeid som må gjøres før vinteren.
Slik det ser ut så får vi gjennomføre høstens planlagte arrangementer, men med noen restriksjoner. For de som
arrangerer regattaer og samlinger på Gåsholmen kreves det litt ekstra planlegging for at det skal være trygt for
deltakerne. Vi må fremdeles forholde oss til smittevernregler som NSF i fellesskap med NIF og NHI har satt opp.
Ønsker dere alle en fin høst, og stikk gjerne innom kontoret i havna om du har noe på hjertet.
Eva M Fladmark
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HYTTESTYRET
På Gåsholmen har det meste stoppet opp av covid-19. Ene bestillingen etter den andre er forståelig nok blitt
kanselert.
Noen arrangement er fremdeles aktuelle, som jolleleir, Intercity innkomst med premie utdeling og sesong
avsluttningen.
Det hyggelige opp i alt er at nå er naustet ferdig og interessen om å få leie der er stigende.
Naustet er blitt et hyggelig sted med kjøkken, dekketøy, stoler og bord. Fortrinnsvis skal det kunne brukes av
medlemmer på helgetur på Gåsholmen, men det vil også være rom for privat leie.
Det vil også foregå dugnadsarbeid utover høsten. Gangveien mellom bryggene og naustet trenger sårt til vedlikehold
og Gåsholmens havnesjef Oscar Tvedt tar sikte på å samle troppene fra mandag 31 august med båtavgang kl 1000.
Håper at mange møter.
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KLUBBHUSET
Vi har fått igangsettelsestillatelse for grunnarbeid, fundament og grunnmurer. Fundament for grunnmurer er under
forskaling og blir støpt i løpet av uke 36. Først skal grunnmurene i bakkant og sider av båthallen støpes, deretter skal
grunnen under garderober og toaletter planeres og så går det slag i slag framover. Dersom tidsplanen holdes skal
bygget være tett til nyttår.
Freddy.

