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                          Nyhedsmail nr. 4 – 2015 
 
 
 
 
 
 
Nu er sommeren overstået, eller er den? Hvor var den ?.  
Sommeren 2015, huskes nu nok for den noget våde og kolde tid, hvor sommeren i en kort periode 
ramte Danmark i ugerne 32,33 og 34, lige hvor skolesommerferien slutter, skal skolesommerferien 
så rykkes igen?   
Velkommen til årets nyhedsmail nr. 4 hvor der er fokus på: 
Midterstævnet. 
Afrigger stævnet 
Nyt fra bestyrelsen 
Medlemmer. 
 
Midterstævne: 
I år blev Midter stævnet holdt på Bogense Strand Camping. Der var 6 vogne der havde tilmeldt sig 
den forlængede weekend hvor grundlovsdagen lå om fredagen. 
 

Traditionen tro, fælles bord første aften 
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Lørdag aften gik helt i fisk 
Karen kendte det lokale spisested, som serverede fisk. Lørdag aften stod i fiskens tegn. Alle 
havde taget imod Karens forslag om at gå ned til havnen og spise i fiskehuset.   
Der var en stor fiskebuffet med alt fra havet.  
Tak til Karen for dit initiativ til en hyggelig aften hos Fiskehuset. 
Afriggerstævne: 
Afriggerstævne 22. og 23. august 2015 Fårup Sø Camping 
Så oprandt dagen endelig med både ferie (for vores vedkommende) og afriggerstævne i det 
Jyske. Vi tog dog til campingpladsen flere dage i forvejen – skulle jo lige udforske 
omgivelserne ;O) 
Allerede om torsdagen myldrede gæve combi-camp-ister til, og vupti gik det fra at være blot vores 
ene vogn – til hele 4 ! – og i løbet af fredagen blev vi hurtigt fuldtallige – 7 vogne i alt (de sidste 
kom dog rimeligt sent, men nåede da hyggen ved langbordet om aftenen. 
Det blev nogen dejlige dage sammen med dejlige mennesker – og masser af fælles hygge ved 
aftensmads tid - selvfølgelig med langbord – og vejret var jo selvfølgeligt som det skulle være – 
sommer og sol ;O) 
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Søndag var vi blot 2 vogne tilbage – men det afholdt os ikke fra at arrangere et mindre langbord – 
Vores nye medlemmer Holger og Ellen var tydeligvis begejstret – og lovede at de nok skulle 
troppe op til næste år. 
Vi takker Jer alle for skønt samvær og dejlig sæson 
Hilsen 
Susanne & Preben 
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Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen holder igen i år bestyrelsesmøde for planlægning af den kommende sæson.  
Bestyrelsen ønsker forslag til campingpladser for stævner i 2016, har du emner så skriv til 
formanden.  
Har du andre emner som du ønsker at bestyrelsen skal behandle, er du velkommen til at skrive en 
mail til formanden. 
Mailen skal være hos formanden senest 15. oktober 2015.   
 
Medlemmer: 
Lene Storgaard Nielsen er den 18. juli stillet sovet ind, efter længere tids sygdom. Lene var altid 
en glad person, som deltog i det aktive sociale liv i clubben og ved stævner. Lene var i sin tid i 
bestyrelsen en god arbejdskraft. Bestyrelsens tanker går til familie og venner.   


