
Klubarrangementer 

3. kvartal  

 
Den årlige familie weekendtur:  

”Samsø nat og dag” 

12-14. august   

Har I lyst til en hyggelig sejlerweekend? 

Så sæt X i kalenderen. 

 

Vi mødes i Ballen lystbådehavn, fredag eller lørdag, 

som det passer jer bedst. 

 

Der bliver reserveret plads, så vi alle kan ligge samlet. 

 

Lørdag aften hygger vi os med fællesspisning  

ved grillen på sydmolen. 

 

Vi skal reservere havneplads til et ca. antal både til specialpris,  

så tilmeld jer senest tirsdag d. 9. august. 

 

Telefon 40312683 eller mail: lene.pries@icloud.com  

 

I tilfælde af dårligt vejr, bliver vi hjemme og hygger os klubhuset. 

Yderligere oplysninger på hjemmesiden. 
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Torsdagscafe 

Som de fleste medlemmer nok har konstateret, har vi aflyst torsdagscafe i foråret et par gange. 

 

Det har været svært at komme i gang efter coronaen, efter at klubhuset har været lukket i næsten 2 år. 

 

Vi har ikke følt den samme ånd og opbakning om cafeen. Sidst vi havde cafe, var der tilmeldt 30 personer, 

hvor vi plejer at kunne mønstre ca. 80. 

Med det som som udgangspunkt, giver det ingen mening, at 8-10 mand stiller frivilligt op, med masser af 

arbejde, før og efter maden, sørger for der er hyggeligt og til tider foredrag m.m.  og bestiller mad udefra.  

Vi har hørt i krogene, at prisen er for dyr, og at man ligefrem vil boykotte det på grund af prisen. 

Det er godt nok blevet dyrere end det før har været, men hvor kan man gå hen og få et lækkert måltid 

mad, og endda alt hvad man kan spise, og med drikkevarer til ´høkerpris´. 

 

Vi synes det er ærgerligt, for en del af arrangementet er jo også det sociale, og at man hygger sig sammen 

om vor fælles interesse,- vandsport. 

 

Tidligere stod klubhusudvalget for madlavningen, og derfor kunne det holdes til en billig pris. 

I dag får vi maden leveret fra Lones Kokkerier, og det i en kvalitet og smag, som vi kan stå inde for. 

Det nuværende udvalg magter ikke at lave mad i den størrelses orden. Vi bliver heller ikke yngre,  

(desværre mangler vi nogle ygnre medlemmer, som evt. kan stå for maden. 

Derfor har vi valgt at få maden udefra, det betyder selvfølgelig også en højere pris. I øjeblikket stiger alt, så 

det er måske ikke stoppet endnu. 

 

Vi prøver at finde en udvej, men det er svært. 

 

En mulighed kunne være, at der blandt medlemmerne er nogle, som kunne tænke sig at lave mad,  

Eventuelt kunne vi laveet eller  flere madhold som kunne lave maden på skift. 

 

Så hvis nogen af jer er interesseret, så kom ud af busken, og giv os besked. 

 

Eller er det sådan, at man ikke synes om at fortsætte Torsdagscafe, som trods alt giver alle et sammenhold, 

som har været en del af klubben i mange år? Kom med en udmelding ! 

Prisen kan vi ikke hamle op med. 

 

Tænk det som en hyggelig aften, uden at I skal lave mad, eller rydde op, bare hygge sig sammen med gode 

venner, for en ok pris. 

 

Klubhusudvalget 

Mail.: klubhus@kalundborg-sejlklub.dk 

 



 

 

Torsdagscafé  

29. septembet kl. 19.00 

Vi starter vintersæsonen med: 

Helstegt pattegris  

med salat, kartofler 

og diverse tilbehør 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


