Brändö Seglare nyhetsbrev 6/2019
Bästa medlem!

Vi inleder säsongen med Talko på Sälen 23 april med grillat & sånt
Kom med till Sälen tisdagen den 23 april, vi gör klubbholmen fin till Flagghissningen! Vi kör igång kl. 17.
Talkoservering med förfriskningar finns!

Flagghissning och BS vårmöte 25 april – restaurangen öppnar sina dörrar
för säsongen
Vi hissar flaggan på Sälen torsdagen den 25 april kl. 18. Efter flagghissningen håller Brändö Seglare r.f. sitt
stadgeenliga vårmöte, efter mötet blir det middag. Menyn kan du läsa här. Anmäl om deltagande i middagen
senast 23.5 till restaurangen@brandoseglare.fi eller per telefon 044 719 3225.

Sillfrukost, morsdagslunch
Första maj-sillfrukost onsdag 1.5, två dukningar: kl. 11.30 och 15.00
Morsdagsbuffé söndag 12.5, två dukningar: kl. 12.00 och kl. 14.30
Boka bord till sillfrukosten senast 26.4 och till morsdagsbuffén senast 9.5 per epost restaurangen@brandoseglare.fi eller tfn 044 719 3225.

Staden bygger kran för upptagning av kölbåtar i Hertonäs hamn
Helsingfors stad bygger en kran för upptagning av kölbåtar i Hertonäs hamn. Kranen torde stå färdig om drygt en
månad. Kranen tar en max tyngd på 3 200 kg, krokhöjden är 5 meter från marken, har mittpunktslyft och lämpar
sig t.ex. för Folkbåtar. I projektet ingår även ny brygga, samt kortvarig förvaringsplats för trailers där intill.
För planeringen av projektet står organisationen Helsinki Sail Racing Management (HSRM), där också Brändö
Seglare ingår. Mera information och anvisningar på kommande om hur kranen ska användas och för vem den är
ämnad.

Hundra medlemsavgifter och dussinet båtplatsavgifter väntar på betalning
Årets fakturor för medlemsavgifter och båtplatsavgifter har gått ut till medlemmarna, men ännu väntar ett antal
medlemsfakturor och båtplatsfakturor på betalning. Om det föreligger oklarheter så
kontakta ekonomi@brandoseglare.fi eller slå en signal till sekreteraren.

Väl mött på Sälen!
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