
 

 

Nyheder fra torsdagsmødet d. 20 Januar 2022 

 

”Thea”s vedligehold i år sker under Tovholdere Bent Kirkeløkke og Anders Houlberg, der vil 

planlægge og få al den hjælp de efterspørger af hele flokken til under & over vandlinien, 

indenbords, årer, osv-osv. 

Som før nævnt vil Marineforeningens travaljeroere gerne benytte ”Thea” hver tirsdag 

eftermiddag i den tilstundende sejlsæson.  

I den anledning inviterer vi dem selvfølgelig til at benytte skurvognen på ”Den Røde plads” 

hvis de har kaffehyggeplads behov før og efter sejladserne. 

De vil også gerne bidrage til ”Thea”s velbefindende – og stiller op med hjælp når vi skal til at 

klargøre, nå vi får lidt mildning i vejret. 

OPTAGELSES FEST M. DAMER OG SPISNING -------   

finder sted i Brogade 13 ( ”hos Margrethe ) , Søndag d. 20 Februar, kl. 12.00  

Festkomiteen og køkkenholdet (tovholdere) er Carsten , Vagn og HC --- sådan har det altid 

været og de får selvfølgelig al den hjælp de beder om !! 

GENERALFORSAMLING 2022 

FINDER STED I Brogade 13 ( ”hos Margrethe” ) Søndag d. 20 Marts, kl. 15.00 

--- og starter med et par snitter og lidt til halsen.  Formanden udsender dagsorden snarest. 

 



OBS – OBS – vores lille trailer er væk – Søren undersøger hvem der har fjernet den. 

I den anledning slår vi følgende fast: 

Trailerudlån sker efter aftale med kasseren Søren Hasselbalch – tlf: 61 26 22 12 

Søren anskaffer en lås til trailerne og alle sørger for at de respektive registreringsattester og 

nøgler hænger på opslagstavlen på ”Den Røde plads” 

 

PINSETRÆF i TS-regi – første week-end i Juni 

Søren kasserer og Klavs sav kommer med oplæg om vores deltagelse, og samler en 

besætning. 

 

”THEA” SKAL TIL KØBENHAVN – den første week-end i Juli ( 1,2 & 3 ) 

Bent Kirkeløkke er tovholder, telefon 26 85 40 31 , og den man melder sig til hvis man vil 

med.  Der er allerede godt med tilmeldinger, men ”der er altid plads til én til” – så der er 

ingen grund til at holde sig tilbage hvis man vil over og ro i storbyens kanaler. 

Invitation fra Chr.Havns travaljelaug er vedhæftet. 

Foreløbige tilsagn til den blandede besætning fra: Bent, Anders, Vib, Lars Moseg., Jens 

Canada, HC, Steen Yde, Klavs sav, Søren, Brus. 

Om ikke før ses vi i marineforeningens lokaler Torsdag d. 27 , kl. 09.00 

 Referat: Brus. 

 

 

 


