Hej alle X-99 sejlere
Et nyt år er startet og jeg håber at I alle er kommet godt ind i året og nydt julen sammen med familien.
Juleferie har for de fleste nok ikke budt på megen sejlads, men måske har tankerne nået forbi den kommende
sæson. Selvom Bluenose stadig er i vandet er der ikke blevet til en tur på vandet i julen, men jeg tror på at vi får
sejlet lidt allerede her i januar. Men lidt om hvad jeg og den øvrige bestyrelse ønsker os for 2015.
Vi har fået et par nye medlemmer i bestyrelsen, nemlig Thomas fra Vindeby i DEN 467 og Morten fra Vallensbæk i
DEN 425, stor velkomst til dem begge. Af de ting vi planlægger for 2015 kan nævnes:
-

Deltagelse i bådudstilling
Vintermøde / besøg på X-Yacht
Fælles sejlads og træf til f.eks. Palby Fyn Cup
Weekend træf på Øresund
Ændring af klasseregler mht. sejldug og mandskabsvægt
Klassemesterskab

Der står lidt mere om ovenstående på hjemmesiden under Dansk X-99 Klub, hvor både referater og kontakt detaljer
til bestyrelsen kan findes.
Til nogle af aktiviteterne har vi også startet en debat på vores Facebook gruppe x99.dk. Gå ind og kom med din
kommentar og vær med til at skabe liv i klubben.
Vi er pt. 91 i Facebook gruppen og det er mit håb at der kan komme noget debat om de ting der skal ske i klubben
for at den kan overleve og ikke mindst for at vi kan få meget mere sjovt på vandet. Brug siden til debat og når
sæsonen kommer så også meget gerne til at fortælle hvad/hvor man sejler kapsejlads/tur og spørg efter gaster.
Mere permanente historier bliver stadig lagt på hjemmesiden. Jeg arbejde stadig på at få den fuld opdateret, men
modtager meget gerne kommentarer og indlæg til siden. Ud over kapsejlads materiale, så vil vi også gerne have
nogle tur beretninger og også meget gerne tips og tricks til vedligeholdelse af vores dejlige både.
Håber at vi alle må få en rigtig god sejlsæson og jeg ser frem til at møde jer på vandet.
Kim Henriksen, DEN 512 Bluenose, Formand Dansk X-99 Klub

