
 

  
 

 

 

CB NYHEDSBREV FEBRUAR 2021 

Dette Nyhedsbrev indeholder følgende meddelelser: 

 

Vores ordinære generalforsamling var fastsat til afholdelse mandag den 15.3. -

2021, men grundet forventet forlængelse af forsamlingsforbud, udskydes denne. 

I stedet forsøger vi at afholde generalforsamlingen tirsdag den 7.9. – 2021, kl. 

18:00 og håber at Danmark igen er blevet normaliseret. 

Vores ”STANDER OP” kan vi heller ikke afholde som normalt. Derfor afholdes 

stander op lørdag den 24.4. – og hver kaj afholder deres individuelle 

arrangement, under hensyntagen til evt. forsamlingsforbud. 

 

Kommende mødedatoer frem til efter sommerferien og dato for generalforsamling efter 

sommerferien.:  Bestyrelsesmøder afholdes mandag den 22.3.- kl.17:00 – mandag den 3.5.- kl. 

17:00 – tirsdag den 15.6. og mandag den 23.8- kl.17:00.  Dato for vores ordinære 

generalforsamling bliver tirsdag den 7.9. – kl.18:00. Alle datoer vil blive lagt på vores 

hjemmeside.  

 

Igen en glædelig meddelelse: Vi har en ledig bådplads på kaj 1 (beliggende Ved Kanalen og 

Overg. o. Vandet). Der er plads til en båd på maks. 23 fod og maks. 2 m. bred.  

Frist for at ansøge gælder frem til søndag den 7.3. og ansøgning sendes til sebcity@outlook.dk 

Spørgsmål ang.  pladsen rettes til kajformand Arne Frimann til. 40100542 

 

Vi har igen åbnet for indmeldelser i klubben, dels grundet ønske fra vores medlemmer, dels 

fra interesserede udefra. Der er til trods for lange ventetider på henholdsvis båd/kajakplads 

ønske om at blive medlem. Til gengæld prioriterer vi medlemmer til evt. vinter pladser.  

 

Følgende har ansøgt om optagelse og er der ingen indvendinger betragtes disse optaget den 

28.2. – 2021 

Medlems nummer:     båd   kajak 

445 Jeppe Kjærgård Christiansen       x       x 

446 Jørn Kiil Nielsen        x     

447 Mark Fihl-Jensen            x 

448 Henriette Bundgaard Knudsen              x 

449 Tue Krabbe Juelsbo           x 

450 Christina Øster            x 

451 Silje Aune Dammen           x 

452 Steffen Halkjær            x 

453 Caroline Mosbech           x 

454 Magnus Hanquist                       x 

455 Daniel Kjær         x     

456 Sille Willum Foltinger       x 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
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