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GODT NYTÅR alle sammen.
Håber alle er kommet godt ind i det nye år.
2020 er fortid, og vi må se fremad, men det betyder ikke at vi ikke skal
indrette os efter de retningslinjer og restriktioner der løbene bliver
udstukket fra sundhedsmyndighederne, her i 2021, indtil videre har vi
klaret det særdeles godt.
Det har på alle måder været et anderledes år, og det ser ud til, at vi
også her i 2021 kommer til at forholde os til, at hverdagen fortsat er
anderledes. Vi kan ikke mødes flere end 5 personer og ikke inden
døre, det medfører at vi ikke har mulighed for at afholde de
arrangementer vi har planlagt i vores løbe kalender. Vi har været
nødsaget til at aflyse flere af vores arrangementer og
Årsfesten er aflyst.
Generalforsamlingen og standerhejsningen har vi rykket frem
til d. 27/3 – 21(hvis det bliver muligt at afholde den der, vi må
naturligvis leve op til myndighedernes krav.)
I den forbindelse vil jeg lige liste op hvem der er på valg
• Jens genopstiller ikke.
• Annika genopstiller
• Hans Christian (suppleant) genopstiller i bestyrelsen
• Ulla Smed (suppleant) genopstiller ikke
• Ulla Duus udtrådte i bestyrelsen, og her skal der findes en ny.
Så vi skal bruge 1 som ønsker at stille op for Bestyreslen og 2
suppleant.
I må meget gerne overveje om dette ikke lige er noget for en af jer. Og
melde tilbage, når vi afholder generalforsamlingen.
Der kommer mere information ud når vi ved mere om tid og sted.
Vi kan for nuværende ikke planlægge nye aktiviteter og vores
begynderhold må udsættes, men de der kan have lyst til at starte op i

klubben skal være velkommen til at melde sig ind i klubben og starte op
med de muligheder der er nu. Så møder man nogen som ønsker at
starte op så må i endelig videre give informationen.
Jeg vil via Nordsø posten og Skaga FM, oplyse om vores nedlukning
og havd det medfører i klubben af aflysninger.
Vi vil selvfølgelig starte et begynderhold op så snart det bliver muligt.
Vi vil opfordre alle medlemmer om at lave løb aftaler, i det omfang det
nu er muligt, dele det på vores Facebook side, her har vi mulighed for
at heppe på hinanden.
Vi ses derude.
I vil løbende blive informeret.
Følg os på www.havstrygerne.dk og på Facebook.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Havstrygerne
Annika Jacobsen

