Kære Medlem af Nivå Bådelaug.
Jeg sender dig hermed en nytårshilsen med tak for året 2017.
Tak fordi du støtter og bakker op omkring NB. Forhåbentlig har du også nydt godt af de
mange aktiviteter og muligheder havnen i Nivå kan tilbyde.
En særlig tak retter jeg til de mange aktive frivillige, som har brugt deres fritid på at støtte
op om vores aktiviteter i NB. Aktiviteter som fx Havnens dag på Nivå Havn,
kapsejladsstævner, årets grill arrangementer, 50 års Jubilæumsdag, vores fælles
arbejdsdag og ikke at forglemme alle de der arbejder med at undervise i klubbens
afdelinger.
Året har været et år, hvor vi skulle finde den gode tone og smilet frem, samt troen på
et samlet NB, med en positiv kurs nu og i fremtiden.
Som et af højdepunkterne blev Klubbens 50 års jubilæum fejret med stort fremmøde.
Jubilæet kunne byde på udstillinger om de 50 år der er gået samt konkurrence med
forslag til nye klubfaciliteter. Begge aktiviteter som vidner om en sejlklub, der stadig
har mange visioner for fremtiden.
Vi har i fællesskab igangsat renoveringen af vores mødelokaler i klubben, som gerne
skal stå færdig i 1 kvatal 2018. Desuden er der en dialog og et samarbejde i gang med
politikere og embedsfolk i kommunen, der forhåbentlig skal føre til et nyt klubhus i
forbindelse med den nye strandpark. Dette er et af hovedtemaerne i min indsats som
formand, som fortsat vil blive prioriteret.
Jeg vil takke bestyrelsen for, at vi på vores bestyrelsesmøder har kunne skabe enighed
gennem dialog og er glad for, at vi til dato har skabt konsensus frem for at skulle gøre
brug af afstemninger.
Vi har desværre i år måttet sige et sidste farvel til en god ven, sejler og
bestyrelsessuppleant Finn.
Finn og hans familie vil være i vores tanker.
Vi skriver nu 2018 og jeg ønsker alle et rigtig godt nytår med mange gode timer
på Nivå Havn.
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