
Lidt orientering fra formanden okt. 2022. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Sæsonen er ved at være slut for de fleste. I får lige dette billede fra EM i sommer, som giver et 

indtryk af hvor meget luft, der ind imellem har været i år. 
 

Den store kran: 

Den store kran er nu ordnet og fuldt funktionsdygtig. 

Hovedkablet er skiftet og en gennemtæret kasse, der fungerer som kontravægt oppe ved 

motoren er udskiftet med en ny i rustfri stål. 

 

Afspærring ved kranerne: 

De faste stolper er monteret og der er sat stationære kæder op. 

Åbningen hen i mod byen ved mastekranen skal altid være afspærret, når der arbejdes i 

området. 

Der ligger en speciel kæde til formålet i en pose inde i køkkenet ved siden af køleskabene, 

hvor krannøglerne hænger. 

Billeder der illustrerer afspærringerne er sat op på klubhusets opslagstavle. 

Ved den store kran er der en ”stationær” kæde, der er monteret med en lås. 

Nøglen til denne lås sidder sammen med nøglerne til mastekran og den store kran. 

 

Standerskifte: 

Traditionen tro afholdes standerskifte den sidste lørdag i oktober. 

I år er det d. 29. oktober kl. 15.00 ved klubhuset. 

Meget kan laves om – men småkager, kaffe og portvin hører til standerskiftet. 

 

Frivillighedsfest: 

Sailing Aarhus inviterer igen i år til Frivillighedsfest som tak for hjælpen. 

Der er sendt mail direkte til dem, som Sailing Aarhus har mailadresse på. 

Hvis du har været frivillig og ikke fået en invitation, kan du bruge dette: 
 
Vi i Sailing Aarhus vil gerne sige dig tusind tak for din store indsats, dit engagement og gode samarbejdsevne, som du har udvist i 

forbindelse med en eller flere af vores events i år. Det har været af afgørende betydning for at kunne løfte de mange forskellige 

opgaver vi har haft, og som vi er lykkes rigtig godt med😃  

 

Derfor vil vi hermed gerne invitere dig til en hyggelig aften med lækker mad og god underholdning.  

 

Tidspunkt: Fredag d. 4 november kl. 18.30 

 

Sted: 1. sal i Aarhus Internationale Sejlsportscenter  

 

Tilmelding: Du tilmelder dig via dette link https://sailing-

aarhus.safeticket.dk/1062b91ded894fa31386811c54d7786c5ae0462abf797256311c1659903786e4b999158317c01d4509c167f7a18eb

576 
Det er først-til-mølle, da der er begrænsede pladser.  

 

Tilmeldingsfrist: Søndag d. 15. oktober kl. 15.00 

 

Mange gode hilsener 

Ib Tranberg 
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