
Årsberetning fra aktivitetsudvalget 2017 

 

Vi startede i marts måned med en arbejdsdag, hvor jollen til legepladsen skulle 

klargøres og gerne graves ned. Der mødte 1 person ekstra ud over aktivitetsudvalget. 

Jollen blev klar, men pga. af manglende godkendelse fra kommunen, kunne jollen 

ikke graves ned denne dag. Her knapt et år efter har kommunen desværre endnu ikke 

godkendt projektet. 

 

Til Standerhejsningen startede vi dagen med et stumpemarked i den nye hal, som 

blev godt besøgt.  

Grillen blev tændt til frokost og folk kunne nyde sin medbragte mad ude i solskinnet. 

Vi fik flagene hejst til tops og sæsonen blæst godt i gang af hornmusik og skønsang 

samt tale fra Luc. 

Der var planlagt tilrigger fest om aftenen med pattegris og levende musik, men pga. 

manglende tilmelding ved tilmeldingsfesten, blev den aflyst. Der blev dog holdt en 

hyggelig sammenkomst alligevel, da der blev lavet et alternativ til tilrigger festen, 

hvor ca. 45 deltog. 

 

Det blev ikke til noget Sankt Hans arrangement, da der ikke måtte tændes bål på 

området for kommunen. 

 

Første weekend i september måned bød på klubtur til Hals. Turen startede med 

skippermøde/morgenkaffe, hvor der blev delt opgaver ud: fold nogle fine servietter til 

aftenens bord – og så var der ellers afgang mod Hals. Vejret var med os og det var en 

fin tur ud gennem fjorden. 

Om eftermiddagen var der konkurrence i krabbefiskeri/krabbevæddeløb efterfulgt af 

forskellige aktiviteter bl.a. kongespil og stigegolf. 

Til aften mødtes alle til hyggeaften på sejlerloftet, hvor der blev tændt op i grillerne 

og så kunne den medbragte mad nydes.  

Søndag formiddag gik turen atter mod Aalborg efter en skøn weekend. Der var 

tilmeldt 42 personer (heraf 5 børn) fordelt på 11 både. 

 

Ved afrigger festen i oktober var der 45 deltagere og vi var så heldig, at Ilse og Folke 

tilbød at lave flæskesteg til arrangementet. 

 

I november måned afholdte vi damefrokost i klubben, hvor man selv skulle 

medbringe en lettere anretning til 3-4 pers. Alt maden blev samlet til en fælles buffet 

og der var rigtig mange gode retter. Der var tilmeldt 24 damer og det blev en 

hyggelig eftermiddag/aften. 
 


